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AE A OKRE ZRZYWZREKARKZOCZESO: 

tacje — pierwszeństwo mają fachowcy dysponujący od- 
powiednim kapitałem. 2966 Jeneralna Reprezentacja Samochodów. „UNIC” išaugina 

Bić w ostatnim dni "O soma W Pośpieszce z foalizaforem tede GONITIJĄ LOTERYJNA. 

TARG JOROCNE. 

Początek wyścigów o godz. 2-ej m. 30. 
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  Dom Handlowy 

Leonard PIKIGL i Syn 
Wilno, Wielka 28. Tel. 11—55. 

        
C> = PSZ. 

Polecą ostatnie nowości sezonu 
w materjałach męskich i damskich.      
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О 2 Buigzek dpóldzielń Mieczarskich i Jajczarskich w Warszawie. ż : Wyroby Žyrardowskie. 

bė Oddział w Wilnie — ul. KONSKA 12, tel. 4-91, © |ODOQDOODODODOGO:+OGO0O00000000000600 
© Zawiadamia, że na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej od dn. 6 do 9 © 
© b. m. włącznie będzie uruchomiona mleczarnia o napędzie elek- © | 
o trycznym, która będzie czynna w godzinach rannych, poludnio- 8 | (ll (ll (WI 0510 (IZY 
3 ANETA udzielać wych. śe» „pien bali Spółdzielń Rolniezrenol zuje SROiciń Polskich. 8 Ё w W iln i e. 

Wobec organizowanego równoległego kursu I-go, Dyrekcja przyjmuje podania bez przerwy nadal. Wstęp dla osób płci obojga po ukończeniu 6 klas gimna- 
zjum lub Świadectwa równoznacznego. 
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Po” FAJANS Instytut korzysta z praw uczelni państwowych 
3 PALT A JESIENNE PORCELANA Informacje i zapisy w sekretarjacie, ul. MICKIEWICZA 18, В/ piętro. Telefon 14—14. 

< Z jez rrr A retro aj = 
przy 8-mio klas. mnazjum H. K. im. J. I. К kiego. 9 ЪА]ЁЛЗЁ‚ЗЁ\ХСЗ "o ia NACZYNIA KUCHENNE Kirsy. (lą dorosłych — — — Wilno, ul. ОзігоЬит‘впп ]27. O 

е OD 6 ZEOTYCH Z permanentną koncesją oda OM Re Wil. (z dnia 12. X. 1926 r. 

S ORAZ JB przygotowujące do egzaminów gimnazjal- słuchacz osiągnął swój cel. 
ITURY R nych i maturalnych prowadzone będą w | Kursy dzielą się na: stopień przygoto- < GARN A roku szkol. 1928-9 przez nowy Zarząd i | wawczy, Średni, wyższy i obejmują wszy- 8 © pod nowem kierownictwem, zatwierdzo- | stkie klasy i typy szkół śred. Dla woj- | > OD 58 ZŁOTYCH K Na nem przez Kuratorjum O. S. W., przy | skowych i urzędników oraz niezamoż. 3 4 współudziale fachowych sił nauczyciel: | nych ulgi w opłatach. Dyrekcja i Sekre- 9 PRZYJMUJE OBSTALUNKI Z WŁAS- O cd skich wileńskich szkół średaich. Ustrój | tarjat udziela informacyj i przyjmuje za- < NYCH MĄTERJAŁÓW. sę P | semestralny. Kierownictwo dążyć będzie | pisy w dn. powszednie od godz. 18—20, Z WYKONANIE E POD PY Ro do tego, by każdy rzetelnie pracujący w święta od 13—14. ; Z KIERUNKIEM NOWOZAANGAŽOWĄ- > « CADCXADCRYEKDCAACKATKA KA CXD RKA CXYCKACLASIASXA) — NEGO ZDOLNEGO KROJCZEGO, BY- 3 2 22 ŁEGO PRACOWNIKA PIRM ZAGRA- = w = e. pi 2 = AV w klębkach, p. gę. d > NICZNYCH. | © KV PRZĘDZA merceryzowana D.M.C. > ° ® i C. B. LASSE, JEDWAB we wszystkich kolorach hurtowo i detalicznie , 2 2 PO CENACH HURTOWYCH 

2 Dlūblė | | [ > Za BB” x BACZKO i S | " $ "Wobec wyprzedaży oddajemy | | ESEE" WARSZAWA, Nalewki 28, tel. 163—24 (front). GORA = Mickiewicza 18. | po cenach znacznie zniżonych. mru: z mj Z o i i В 
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P о 2 NA SEZON SZKOLNY Księgarnia Waclawa Mikulskiego 
WILNO, Wileńska 25. TELEFON 664 

Wileńskie Biuro Komisowo Handlowe | Ponadte kupuje PODRĘCZNIKI UŻYWANE, płacąc najwyższe ceny. Koncesjonowane i kaucjonowane w M. S. W. Zamówienia z prowincji załatwia odwrotnie. Spisy szkolne bszpłatnie. — 2981-0 Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 21, 152.   
  
    

   
posiada obecnie do sprzedania MAJĄTKI ZIEMSKIE 

1) Obszar kilkuset ha, blisko kolei, bardzo dobrych gruntów ornych i łąk, z ład- 
ną siedzibą: ornych i łąk około 250 ha, kiikadziesiąt ha dobrego lasu miesza- 
nego. Cena 33.000 dolarów, w tem 13000 dol. długu długoterminowego. 

  

ienas - Klinik Uszno-tardlana U. £ A   Z majątku tego może być wydzielony ośrodek. Wypłaty dogodne. Niewielki $ 55 : młyn motorowy. CYRKLE Wznawia przyjęcia chorych z dniem 17 b. m. zg; 2) A 150 ha, w tem 135 ha ornych łąk, grunta pszenne, łąki b. dobre, SZKOLNE : : EE aj CDA A Я omunikacja dogodna. Cena 12.000 dol. TE Ambulatorjum Kliniki czynne od godz. 11—1 oprócz dni świątecznych. 3) Obszar 200 ha gruntów pszennych i dobrych łąk, zabudowania w komplecie, CHNICZNE 
  od stacji kol. 4 klm. Cena 17.500 dol. PRECYZYJNE 

4) Obszar 120 ha pod Wilnem, bardzo dobre zabudowania, las w wieku do 60 lat, i INŻYNIERSKIE rzeka. Cena 15.000 dol. ki h * в 8 5) Obszar 4000 ha, w tem 230 ornych dobrych, 400 ha łąk częściowa zalewnych i a Po prk acz A Nowy Podręcznik : 
cyjne, Mikroskopy, Pičra wieczne GN 
Waterman'a ą  JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

dwukośnych, lasu około 2 000 ha w większości obciążonego serwitutem, reszta 

Tos UŁOŻYLI R. E. URCH. 

nieużytki. Położenie i komunikacja dobre, siedziba ładna Cena 57.000 dol. 

Ž Magazyn Opiyczno-Techaitzny j Nauczyciele języka angielskiego 

STPOTADOTDOBDODOIDOTBĖXD 
    Fabryka SUKNA 

i SAMODZIAŁÓW 
w maj. ŁOSOŚNA-NADNIEMEŃSKA 

Ryszard Jahołkowski, poczta rodos, sin. 8, 
BURKI SŁAWUCKIE 

— — — — “ — — 
z czego do aktu kupua 20.000 dol. 
Pozatem Biuro posłada do sprzedania znaczną ilość folwarków, parcel oraz 
domów w Wilnie 

    

      
        

  

WARSZAWA 3 mogą otrzymać bezpłatnie egzem- mi ; 
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а ю ękkie, pledy i dery kraciaste, kołdr: Żądajcie wszędzie Pi w A l. GERLALI Ossolińskich 4. E plarz na pisemne žądanie do puszyste, materjaly sport.-mundurowe i td. ETAT, m 1 Sprzedsż—Zamówienia.— Ceny fabryczne Nea aaa  ZOPENY |] „2r7Sr PRS. lynn Sson i | Jeg att» Ca A A- RAF. @° „UI. r. 12 * я 2 Skład browaru: Jagielońska 9. Tel. 5.44.—6-72, 1 | eis = poznaje > ) 2968 m ly a Cz A, ponenie 
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2 KURJER WI 

Sprawa pol.-lit. na forum L.N. 
„Rzakcja” tzy „kiereńszczyna | 

(Korespondencja własna). 

Ryga, we wrześniu 1928 r. 

W prasie łotewskiej toczy się obec- 

nie dyskusja na temat bardzo znamienny: 

czy Łotwa znajduje się w okresie „kiereń- 

szczyzny”, wiodącej prostą drogą do prze- 
wrotu komunistycznego, czy też raczej 

cierpi ucisk, zalana falą reakcyjnego terro- 

ru. Pierwszy pogląd reprezentują oczywiś- 

cie grupy krajnej prawicy, przedewszyst- 

kiem zaś przywódca t. zw. bloku narodo- 
wego pos. Arwed Berg, który w ostatnich 

pociągołęciach rządu w stosunku do ko- 

munizmu dopatruje się podobieństwa do 
taktyki Kiereńskiego, taktyki bierności wo- 

bec nadciągającego zywiołu rewolucji; dru- 
gi pogląd wyznaje oczywiście lewica, która 

oskarża ten sam rząd Juraszewskiego O 

„czarnosecinne" zaknsy. 

Jak widzimy, mamy tu do czynienia 

z dwiema ostatecznościami. Obie strony 

wystąpiły z tezami krańcowemi, 4 priori 

założonemi; i choć wiodą bardzo namiętną 

dyskusję, nie zdołają odsłonić prawdy. Oba 

poglądy, choć wzajem się wykluczające, są 

dziećmi tej samej matki: gorączki wybor- 

czej, która owładnęła już na dobre spo- 

łeczeństwem łotewskiem. Są one raczej 

płodami demagogji, niż określeniem gra- 

nic, w których należy szukać rzeczywistego 
sianu republiki łotewskiej. Okres wyborczy 
Sprzyja zawsze wpadaniu w Scyllę lub 

Charybdę ostateczności. 

Bezpośrednią przyczyną całej dyskusji 
były ostatnie wypadki w życiu wewnętrznem 
Łotwy. Jak wiadomo rząd Juraszewskiego 
zlikwidował niedawno t. zw. Centralne 

Biuro lewych (a właściwie komunistycz- 
nych) związków zawodowych. Nie rząd po-| 
nosi jednak za taki krok odpowiedzialność. 
Według konstytucji łotewskiej Min. Spraw 

Wewn. może tylko czasowo zamknąć po- 
dejrzane o antypaństwową działalność or- 

ganizacje, zwracając się równocześnie do 
sądu o zatwierdzenie zarządzenia. Ponie- 
waż śledztwo wykazało, że Centralne Biu- 
ro lewych związków zawodowych (nie na- 
leży go mieszać z Ceutralnem Biurem ło- 
tewskich związków zawodowych pod pa- 
tronatem socjal-demokracji) rozwija noto- 
ryczną działalność komunistyczną, organi- 
zuje szereg antypaństwowych związków i 
stowarzyszeń, utrzymuje kontakt z Moskwą, 
a nawet pobiera stamtąd pieniądze — rząd 

zdecydował się na skerzystanie z przysłu- 

gującego mu prawa inicjatywy i zamknął 

czerwone związki zawodowe na terenie ca- 
łego państwa. Szereg sądów na prewincji 
natychmiast potwierdziło tę decyzję. Zsraz, 

oczywiście, zjawiły się protesty. Najgłośniej 

występowała „w obronie konstytucji* so- 

cjal-demokracja, korzystając z nadarzającej 
się gratki agitacyjnej. W chwili jednak 
kiedy ed słów należało przystąpić do czy- 

nów, socjal-demokraci zawahali się: czy 
eksploatować do kofica okazję, czy x2- 

trzymać się na granicy interesu państwa. 
Zwyciężył instynkt obywatelski Lecz w 

tej samej chwili na widownię wstąpili t. zw. 
socjaliści niezawiśli. Mała ta. grupka nie 
miała nic do stracenia, a mogła tylko zy- 
skać. W przeddzień rozprawy Sądowej 

przeciw przywódcom zemkniętych przez 
rząd komunistycznych związków zawode- 
wych „niezawiśli” proklamowali jednodnio- 
wy strajk protestacyjny. Strajk nie udał się, 

zaledwie 20 proc. robotników do niego 
przystąpiło. Socjaliści niezawiśli zdołali 
jednak urządzić demonstrację. Tłum usiło- 
wał kilkakrotnie szturmować budynek są- 

du, policja szarżowsła, padły strzały, byli 
ranni. Rząd zdecydował się wobec tego na 
dalszy krok w kierunku tłumienia ognisk 
komunistycznych: rozwiązał całą partję 
socjalistów niezawisłych. 

O ile pierwszy krok rządu, zlikwido- 
wanie komunistycznych związków zawodo- 
wych, był nietylko zgodny z prawem, lecz 

także celowy, o tyle ten drugi nasuwa wąt- 

pliwości co do celowości. Nie był wpraw- 

dzie objawem terroru, rząd miał bowiem 
dostateczne po temu podstawy, wywrze je- 
dnak prawdopodobnie skutki przeciwne za- 

mierzonym. Wprawdzie z widowni wybor- 

czej zejdą „niezawiśli”, lecz po ich dzie- 
dzictwo zgłosi się natychmiast socjal-demo- 

kracja w todze trybuna ludu. jeżeli można 

wogóle czynić jakiekolwiek wróżby co do 
wyniku wyborów, to trzeba uznać za pew- 

"ne, że najbliższe wybory na Łotwie nietyl- 
ko wzmogą szeregi socjal-demokracji, lecz 
także zradykalizują ją wewnętrznie. Aby 
zdobyć dawnych wyborców „niezawisłych*, 

trzeba będzie bowiem, po ich rozwiązaniu 

zwłaszcza, posługiwać się o wiele radykal- 

miejszemi niż oni sami argumentami. 

Zdecydowane środki, które Zrąd ło-   

tewski zastosował w walce z komunizmem» 

nasuwają pytanie, w jakim stopniu komu+ 

nizm zagraża Łotwie. Jeśliby wnioskować 

z przebiegu ostatniego strajku protestacyj- 
nego, należałoby uznać, że masy robotnicze 

nis są bynajmniej komunistyczne. Tylko 

bowiem około 20 proc. robotników  straj- 

kowało. Również manifestacja przed gma- 

chem sądu nie nasunie nastrojów pesymi- 

stycznych. Cóż znaczy pochód 400 ludzi w 

mieście 400-tysięcznem? Ale ktoby chciał 

snuć wnioski z tych przejawów zewnę- 
trznych, pomyliłby się bardzo. Być może, 

że komunizm nie rozwinął się dotychczas 

i nie znalazł nawet poważniejszej bazy w 

łotewskim Świecie robotniczym. Nie można 

jednak zapominać, że na Łotwie nagroma- 

dziły się wielkie ilości energji potencjalnej 

komunizmu. Położenie geograficzne tego 

kraju czyni zeń doskonałą bazę wypado- 

wą dla apostołów moskiewskich, stąd też 

szczodre wysiłki Kominternu i Profinternu, 

aby Łotwę oplątać jak najgęstszą siecią or- 

ganizacyj szpiegowskich i propagandowych. 
Procentowo jest na Łotwie po porównaniu 

z innemi państwami, największa liczba agl- 

tatorów i agentów sowieckich. Spetjalna 

„Sekcja łotewska* w Moskie opracowuje 

instrukcje i przesyła je owinięte w grube 

pliki dolarów. Nikt już dzisiaj nie wątpi, 

że „profsojuzy* łotewskie dostały ostatnio 

przesyłkę 100 tysięcy funtów szterlingów: 

a, według pogłosek, „niezawiśli* m. in. dla- 

tego urządzili demonstrację, że z Moskwy 

zagrożono im cofnięciem subwencyj, jeżeli 

nie przejawią większej aktywności... 
Aby jednak komunizm mógł się roz- 

winąć, muszą być także odpowiednie wa- 
runki ekonomiczne. Sytuacja gospodarcza 
Łotwy nie jest najpomyślniejsza. Latgalja, 
zapomniana przez rząd, cierpi nędzę i głód, 

w Rydze i Libawie liczba bezrobotnych nie 

zmniejsza się. Jako arterja transportowa 

Łotwa straciła prawie całkowicie znaczenie. 

Upór Litwy sparaliżował kolej libawsko- 
romneńską i zrujnował port libawski. Oto 

dlaczego dają się na Łotwie słyszeć głosy, 

że Litwa pcha Łotwę w objęcia komunizmu... 

A wreszcie trzeci czynnik energji po- 

tencjalnej komunizmu: osławiony traktat 

handlowy łotewsko-sowiecki. Spełnia on 
podwójną rolę. Z jednej strony rujnuje 

życie ekonomiczne państwa, z drugiej im- 

munizuje szpiegów i agitatorów. Trzeba 

przyznać, że wspomniany traktat—to szczyt 

triumfu dyplomacji sowieckiej! Nikt jeszcze 

nie wymyślił nigdy bardziej perfidnego na- 

rzędzia wpływu politycznego, niż ten trak- 

tat, który miał być erą w życiu ekonomicz- 

nem kraju, a stał się gwarancją bezkar- 

ności agitatorów. 

Szanse rozwoju komunizmu na Łotwie 
są więc bardzo poważne. Naród łotewski 
okazuje jednak znaczną odporność na cho- 

robę. Miejmy nadzieję, że choroba ta go 

nie zmoże. W. K. 

PEDIIGDWGOWGONGOWGONGOM 

Kino „POLONJA“ 
Juž jutro premjera! 

NIEPOTRZENY CZŁONIEA 
w rol gtównej Emil JADNINQS 202 genialny 

ISOWGEITZA 

Dzień polityczny. 
Prezes Rady Ministrów prof. Bartel 

udał się w towarzystwie sekretarza Zećwi- 
lichowskiego do Lwowa na Targi Wschod- 
nie. P. Premier zamierza powrócić do War- 
szawy w poniedziałek rano. 

  

Delegacja niemiecka do rokowań han- 
dlowych z Polską, pod przewodnictwem 
byłego ministra Hermesa, odjeżdża jutro 
z Berlina do Warszawy. 

Dnia 8 b. m. pociągiem wieczorowym 

odjechał do Warszawy po zwiedzeniu Tar- 
gów Północnych i Wystawy oraz po do- 
konaniu inspekcji podległych sobie urzę- 

dów p. min. Pracy i Opieki Społecznej Jur- 
kiewicz żegnany na dworcu przez zastępcę 

> polemody naczelnika Dworakowskiego 
ocza. 

  

17 loterja państwowa. 
$-ta klasa — 2-gi dzień. 

25.000 zł. nr. 142225. 
15.000 zł. nr, 6462. 
5.000 zł. n-ry 14625 66348 93982. 

i Žiu zł. n-ry 79960 140580 147626 150265 

2000 zł. n-ry 45359 45482 67757 19707 
92134 97382 115127 119410 153989. 

1.000 zł. n-ry 18888 20875 31934 41066 
41285 48481 56998 59639 64951 91150 95747 

100258 103275 111516 111560 133819 133970 
135622 137286 142823 148472 150045. 

600 zł. n-ry 201 433 10289 16276 24146 
41060 41285 48481 56998 59639 64951 73335 
74482 95351 96410 98867 100030 100079 108174 
125335 133425 146499. 

* cała nasza działalność i który winien а- 

*'wać impuls wszystkim naszym сгупот. 

  

  

LE RSKI 

Decyzja Rady L. N. w sprawie sporu 
polsko - litewskiego. 

(Telegr. własny z Genewy), 

GENEWA 8.IX godz. 23. Przyjęte przez Radę sprawozdanie w spra- 

wie rokowań polsko-litewskich zawiera zalecenie, aby plenum konferencji 

znalazło sposoby załatwienia spraw niezałatwionych w komisjach. W prze- 
ciwnym razie Rada podejmie kroki niezbędne dla zabezpieczenia interesów 

ogólnych, zagrożonych przez obecny stan rzeczy, mianowicie zarządzi zba- 

danie na miejscu przez ekspertów trudności, naruszających prawa stron 
trzecich oraz obmyśli środki dla ich w danych warunkach usunięcia. 

" Raport starannie unika sprawy sporu terytorjalnego, ogranicza się wy- 

łącznie do troski otwarcia granicy. Interesy lub prawa stron trzecich wy- 

sunięto na plan pierwszy, mogą one dotyczyć spławu drzewa angielskiego 

Niemnem, lub tranzytu koleją libawo-romneńską. Jest to korzystne dla nas, 

chociaż tylko pośrednio. 
Wyczekująca taktyka polska nie skłoniła Rady do silniejszego nacisku 

na Woldemarasa. Rada ograniczyła się w sprawozdaniu po przemówie- 

niach Brianda i Cushenduna do udzielenia Woldemarasowi ojcowskiej 
perswazji błogich nadziei na przyszłość. 

„Jest niewątpliwe, że Rada nie jest zdolna doprowadzić do realizacj 
swoich zaleceń w zakresie istotnie pokojowych stosunków pomiędzy Polz 
ską a Litwą. 

e e © e ° es 

Spór pol.-lit. na jutrzejsze) sesji. 
GENEWA, 8.9 (Pat.) Szwajcarska agencja telegraficzna donosi, że Rada Ligi Na- 

rodów na południowem swem posiedzeniu zajmowała się sprawą konfliktu polsko-li- 

tewskiego. Sprawozdawca p. Blockland przedstawił obecny stan rokowań polsko-litew- 

skich i zaproponował zalecenie obu stronom, by możliwie najszybciej wznowiły roko- 

wania i doprowadziły je do kofica. Następnie minister Blockland wniósł o wzięcie pod 

uwagę możliwości przekazania rzeczoznawcom zbadania powstających między obu kra- 

jami trudności, w razie gdyby rokowania te nie mogły doprowadzić do pożądanego celu. 

Woldemaras i minister Zaleski przyjęli sprawozdania i końcowe wnioski. Premjer 

litewski zaznaczył, że miałby pewne zastrzeżenia, sądzi jednak, że powołanie rzeczo- 

znawców w pewnych okolicznościach posiada praktyczną korzyść. Następnie zabrał głos 

minister Briand, który w ciepłych słowach wypowiedział się za osiągnięciem  porozu- 

mienia między obiema zainteresowanemi stronami i oświadczył, że należałoby głęboko 

ubolewać, gdyby Lidze Narodów nie udało się wsuaąć konfliktu. Po tych przemówie- 

niach Rada Ligi Narodów przyjęła jednomyślnie sprawozdanie, postanawisjąc sprawę 

tę ponownie zamieścić na porządku dzienzym rozpoczynającej się w poniedziałek no- 

wej sesji Rady. 

  

Francuski Ogródek Dziecięcy 

N. SZEPOWALNIEOWOWEJ ткоска т. 
Zapisy dzieci w kancelarji codziennie od godz. 11—13. 

Rozpoczęcie zajęć dnia 3 września. 
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WIELKA MOWA MIN. ZALESKIEGO. 
Minister Spraw Zagranicznych A ug ust, 

Zaleski, zabierając głos w dyskusji ogólnej 
nad sprawozdaniem sekretarza generalnego Ligi 
Narodów, wygłosił dzisiaj o godzinie 11 min. 30 
na pełnem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Naro- 
dów następujące przemówienie: 

„Przemawiając ćziś pragnę przyłączyć 

głos mojego kraju do tych głosów, które 

już słyszeliśmy i które usłyszymy jeszcze, 

a które są wyrazeni uznania różnych 

państw dla dzieła, dokonanego przez Ligę 

Narodów w ciągu ubiegłego roku. Nie bę- 

dę szczegółowo analizował raportu nasze- 

go sekretarza generalnego, ograniczę się 

jedynie do stwierdzenia z najwyższą saty- 

sfakcją, że raport ten wykazuje nam, iż w 

ciągu ubiegłego roku został osiągnięty no- 
wy i znaczny postęp w zakresie wzmocnie- 
nia wpływów Ligi Narodów i przeniknię- 
cia jej działalności do rozmaitych dziedzin 

życia międzynarodowego. Jestem zdania, 
że rox 1927-1928 można zupełnie słusznie 

zaliczyć do szeregu tych lat, które zazna- 
czyły się najbardziej poważnemi pracami 

naszej Ligi, pracami, które bazwątpienia 
przyczynią się do skonsolidowania i 
wzmocnienia pokoju, a więc do osiągnię- 

cia tego celu, do którego wiana zmierzać 

Nie waham się dać wyrszu memu 
głębokiemu przekonaniu, że rok ubiegły 

będzie uważany przez przyszłe pokolenia 
jako jeden z tych lat, które stanowią o 
wielkim postępie w historji wysiłków, ma- 
jących na celu osiągnięcie pokoju i być 
może rok ten, w ciągu którego wojną zo- 
stała dwukrotnie postawiona poza prawem, 
zainauguruje nową erę w stosunkach mię- 
dzynsrodowych, erę, w której zaufanie i 

wzajemna sympatja, jak również dążenie 
do solidarnej współpracy między narodami 

będą wzrastały — mam nadzieję — bardzo 

Szybko. 

Polska a pakt Kelloga. 

Rząd i naród polski przywiązują bar- 
dzo wielką wagę do paktu potępiającego 

wojnę, który przed kilku zaledwie dniami 

podpisaliśmy w Paryżu, gdyż w istocie 

pakt ten jest identyczny Z uroczystą dekla- 

racją (wniosek polski potępiający wojnę 

Red.), przyjętą zeszłego roku przez wszy- 
stkich członków Ligi Narodów. Zdaję so- 

bie oczywiście sprawę z tego, że pakt ten 
nie gwarantuje pokoju w sposób całkowi- 
cie doskonały i że jest on poniekąd lex 
imperfecta, ponieważ nie przewiduje sank- 
cyj, które znalazłyby zastosowanie wobec 

tych państw, które pogwałciłyby pokój. Nie 

powinno to nas jednak powstrzymać od 
powitania z prawdziwą radością i głęboką 
Satystakcją tego paktu, który według nas 
może stworzyć fundament psychiczny ma 
którym będzie stopniowo jbudowany wiel- 
ki gmach pokoju. Sądzę, Że pakt Kelioga, 
jakkolwiek będący wynikiem rokowań, pro- 

wadzonych poza Ligą, i nie posiadających 

z nią związku formalnego, stanowi logicz-   ny i konieczny etap jej rozwoju. Liga Na- 

rodów powinna pakt ten, jeżeli się można 

tak wyrazić, adoptować, co bynajmniej nie 
oznacza, ażebym chciał zaprzeczać prawa 
ojcowstwa, które co d> niego niewątpliwie 
posiada wielka demckracja amerykańska. 

Bezpieczeństwo i rezbrojenie. 

Mówiąc, że paxt o wyrzeczeniu się 
wojny, stwarza podstawę dla naszych przy- 
szłych prac nad konsolidacją pokoju, mia- 
łem na myśli prace nad bezpieczeństwem 
i rozbrojeniem, które są już rozpoczęte a 
nawet posunęły się dość daleko. Przystą- 
pienie członków Ligi do paktu o nieagresji 
ułatwiłoby w znacznej mierze nasze wysił- 
ki zdążające do: po pierwsze, organizacji 
bezpieczeństwa, po drugie do rozbrojenia 
ogólnego. Szereg mówców, poprzedzających 
mnie na tej trybunie podkreślał doniosłość 
prac komisji arbitrażu i bezpieczeństwa, — 
nie pozostaje maie nic innego, jak tylko 
przyłączyć sią do ich opinji, tak wymow- 
nie wyrażonej. 

Chcę specjalaie zwrócić uwagę Panów 
ua projekt układów regjonalnych o wza- 
jemnej pomocy, do których rząd polski 
przywiązuje ogólne znaczenie. Gdy w roku 
1925 próby realizacji konwencji ogólnej te- 
go rodzaju nie powiodły się, byłem zdania, 
że należałoby szukać rozwiązania sprawy 
w drodze układów regjonainych. Jestem 
szczęśliwy, mogąc stwierdzić, że idea ta 
zsajdowała coraz więcej zwolenników wśród 
członków Ligi i mam nadzieję, że przejdzie 
ona wkrótce z dziedziny projestów do kon- 
kretnej rzeczywistości. Jestem  przeświad- 
czony, że zawarcie umów regjonalnych o 
wzajemnej pomocy w rzeczywistości umo- 
žliwi znacznie redukcję zbrojeń narodowych. 

To, co powiedziałem, nie oznacza by- 
najmniej, by kontynuowanie prac przygo- 
towawczych nad rozbrojeniem było niemo- 
żliwe przed zawarciem układów regjonal- 
nych. Przeciwnie, jestem zdania, że przce 
te są w wysokim stopniu pożyteczne i u- 
ważam, że zadanie, spełnione dotychczas 
przez Komisję Przygotowawczą, nie może 
być ani lekceważone, ani zapoznawane. 
Prace tej Komisji wyjaśniają wszelkie stro- 
ny problematų rozpatrywanego, przyczy” 
niając się do wyjaśnienia nieporozumień, 
częsio fikcyjnych i ułatwiają doprowadzenie 
do kompromisu, niezbędnego dla zwołania 
konferencji rozbrojeniowej, która — mam 
nadzieję—będzie mogła wkrótce się zebrać. 
Sądzę, że należy zastosować do prac Ko- 
misji Przygotowawczej mądre przysłowie 
włoskie, „qui va piano va sano”. 

Oto dlaczego nie mogę podzielać 
wrażeria rozczarowania co do prac Ligi 
Narodów w kwestji rozbrojenia, które u- 
jawniło się w słowach tak wysoce intere- 
sujących, jak słowa czcigodnych przedsta- 
wicieli Szwecji, Norwegji i Niemiec. Rów- 
nocześnie wbrew Opinii rządu Z. S. R. R. 
mie uważam, ażeby starczyło do sabezpie- 
czenia pokoju Świata zebranie się natych- 
miast w Genewie na kitka dai czy tygodni 
i uchwalenie poprostu całkowitego i ogól- 
nego rozbrojenia. Życie nie znosi metod 
autokratycznych, Nie wystarczy powiedzieć 
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„niech nastąpi rozbrojenie*, aby rozbroje- 
nie stało się rzeczywistością. Ażeby być 
trwałą, każda reforma winna być wprowa- 
dzana stopniowo, starannie przygotowana. 

Otóż rozbrojenie, do którego dążymy nie 
jest dla nas sprawą propagandy przejścio- 
wej, jest to zagadnienie, do którego przy- 
stępujemy z powagą i które pragniemy rze- 
czywiście rozwiązać. 

Problemat mniejszości narodo- 
wych. 

Korzystając z okazji pragnę jeszcze 
powiedzieć słów parę o dwóch sprawach, 

które pomiędzy iunemi poruszone zostały 
z tej trybuny przez poprzednich mówców, 
a mianowicie po pierwsze o sprawie mniej- 

szości narodowych, po wtóre © kwestjach 
ekonomicznych. 

Problemat opieki nad muiejszościami 

narodowemi był traktowany w sposób niez- 

miernie interesujący w przemówieziu czci- 

godnego przedstawielela Holandji. Zgadzam 
się w zupełności z p. Blocklandem, gdy 

mówi, że konieczne jest unikanie ażeby u- 

mysły nieżyczliwe znajdowały okazję do 

uczymienia z zegadnienia mniejszościowego 
— narzędzia agitacji politycznej. Koniecz- 

mość całkowitego wyeliminowanie elemen- 

tu politycznego ze spraw mniejszościowych 

i zapobieżenia, ażeby nie stały się one 

przedmiotem nieporozumień pomiędzy рай- 

stwami, była podzreślona kilkakrotnie przez 
Radę Ligi, była zresztą wypowiedziana wy- 
raźnie w raporcie sekretarza generalnego, 
przyjętym w roku 1925. Żsłuję, że nie mo- 
gę podzielić opiwji czcigodnego ministra 
Spraw Zagramiczaych Holandji, popartej 

ez kancierza Rzeszy Niemieckiej, gdy 

uważał 0a za swój obowiązek wypowie- 

dzieć w niej suggestję, której realizacja nie 

tylko przedstawiałaby wialkie niebezpie- 

czeństwo, co sam zresztą zechciał uznać, 
ale ponadto nie byłaby oparta na żad- 

nem postanowieniu traktatu o mniej- 

szości. Myślę, że byłoby pożytecznem przy- 

pomaleč, że „Komitet 3* był tworzony 

jedynie w interesie mniejszości, ażeby 

zagwarantować im sumienne rozpatrzenie 

ich petycyj Rządy, które są sygnatarju- 
szami traktatu mniejszościowego, zgodziły 
się, że komitety te zostały się instytucją 

normalnie egzystującą, aczkolwiek z pun- 

ktu widzenia Ściśle prawnego egzystencja 
ich mogłaby stawać się sporną. Wydaje 

mi się, że byłoby conajmniej nieusprawie- 

dliwionem żądać od nich, by posunęły się 

jeszcze dalej, przyjmując ideę Komisji sta- 

łej dla spraw mniejszości. Pozwolę sobie 

zwrócić uwagę na zupełuy brak analogii 

między kwestją mandatów a kwestją mniej- 

szości, jeżeli chodzi © zagadnienie stałej 

organizacji, mającej na celu ich studjowa- 

nie i kontrolę. Istniejąca stała Komisja 

mandatowa została stworzona w wykona- 

niu $ 22 paktu Ligi Narodów, gdy tym- 

czasem utworzenie stałej Komisji dla spraw 
mniejszości nie da się umotywować žad- 
nem zobowiązaniem Oo charakterze mię- 

dzynarodowym. Czcigodni moi koledzy u- 
ważali, że jest rzeczą pożyteczną zastano- 

wić się nad. ich waioskiem.-Jestem gotów 

to uczynić pod warunkiem jednak, że za- 
stanowimy się jednocześnie nad inną kwe- 

stją, która kilkakrotnie już była poruszana 

w łonie naszego zgromadzenia, a która 

równocześnie dała impuls do powzięcia 
uchwały na XII Zjeździe Unji światowej, 
stowarzyszeń przyjaciół Ligi Narodów w 

Hadze, a mianowicie nad kwestją uogói- 
mienia zasady opieki nad mniejszościami. 

Gdy wszystkie państwa, będące człon- 
kami Ligi Narodów, wyrażą swą gotowość 
do podpisania ogólnej konwencji w tej 
sprawie, jestem pewien, że stworzenie sta- 
łej komisji dla spraw mniejszości nie na- 
potka wówczas na żadne trudności, Nie 
zapominajmy jednak, że często, chcąc zro- 
bić lepiej można zepsuć to, co było dobre. 

| Działalność Ligi w dziedzinie 
ekonomicznej. 

Na zakończenie chcę powiedzieć słów 
kilka o działalności Ligi Narodów w dzie- 
dzinie ekonomicznej. Nasze dzieło pacyfi- 
kacji politycznej wydawałoby się bardzo 
wątpliwem, gdyby nie szło w parze z Od- 
prężeniem ekonomicznem. Na szczęście, 

mimo wszelkich przeciwieństw i wśród 

wielu przeszkód organizacja ekonomiczna 
Ligi Narodów zdąża odważnie do celu, 

który jej przyświeca a mianowicie do do- 

prowadzenia do gospodarczego porozumie- 
nia. Uważam za swój obowiązek Ošwiad- 
czyć na tem miejscu, że Rząd polski od- 

nosi się do tak wielkiego dzieła z całem 

uzcaniem. Popiera on całkowicie ekona- 

miczne zbliżenie się narodów i bierze w 
niem czynny udział. 

Dał tego jawae dowody w ciągu ro- 
ku ubiegłego. Pomijam tu oczywiście szcze- 
góły naszego życzliwego stanowiska wo- 
bec naszej wspólnej sprawy. Nie trzeba 

jednak, ażeby skierowywano tę sprawę na 

takie tory, ma których kolaboracja odby- 

wałaby się kosztem krajów, których struk- 

tura ekonomiczna, znajdująca się dopiero 

w stadjum rozwijania się, różna jest od 

struktury gospodarczej wielkich państw 

przemysłowych. Tak samo jak gospodarka 

mniejszych krajów liczy się i liczyć się bę- 

dzie z względami ekonomiki międzynaro- 
dowej, tak samo potężne czynniki, ożywia- 

jące tę działalność, powinny uwzględnić ży- 

wotne potrzeby mniejszych krajów. Trze- 

ba, by ofiary były wzajemne. Należy bez- 
względnie dojść do ustalenia równowagi. 
Trzeba doprowadzić w dziedzinie ekono- 
micznej do triumfu ducha pojednania świ- 
tającego już w międzynarodowem życiu po- 

litycznem. Uzgodnienie poszczególnych eko- 

nomik narodów i wzajemność ofiar—oto 
są filary, na których wspierać się winna 
działalność ekonomiczna Ligi Narodów.  
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Obchód jubileuszu Tołstoja w ZSRR. 
Z racji przypadającej na dzień jutrzejszy niu, powołując się na ostatnią wolę zmar- 

Aa S ЗАНЕ aa dg. „tego, który przeznaczył swój spadek lite- 
eo P PUNO » | racki całemu społeczeństwu, zastrzegając ) 8 £ ‚ 
TS a ER» się wyraźnie przeciwko przyznawaniu pra- Tołstoja, W. F. Bułgakowa, na temat obcho- 

du iasleGsze tołstojowskiego w ZSRR. wa własności komukolwiek, a więc i pań- 
Znakomity mistrz autoreklarmy,—rząd | Stwu. Rząd podtrzymywał w dalszym cią- 

i i >: ne iecki, — nie omieszkał wykorzystać dla | gu Swe żądanie, grożąc, że na samowc 
ia celów nawet aioca a wydanie dzieł Tołstoja odpowie represjami. 

w 
u 

Wiem, że prace redakcyjne, nieudolnie 
zorganizowane, posuwają się naprzód w 
tempie berdzo powolnem, i że od chwili 
przejścia całej akcji pod kierownictwo czyn- 
ników rządowych nie wykonano na dro- 
dze do realizacji tak wielkiego planu pra- 
wie nic nowego. 

„ W chwili o ecnej z ogólnej ilości 
projektowanych 90 tomów w portfelu państw. 
instytutu wydawniczego znajduje się wszyst 
kiego jeden jedyny tom. Ponieważ oficjal- 

wielkiego myśliciela, w szczególności zaś „(Ów typ szkoły Średniej 36 zskładów na tych, którzy odważają się ideje Tolstoja | 51, w nowogródzkiem 12 na 14, łącznie otwarcie propagować. T.zw. „tołstojzm”| w okręgu szkolnym 48 na 65. Wyróżnia uchodzi w oczach Sowietów za „najbar” | się jeszcze typ matematyczno-przyrodniczy dziej szkodliwa sektę*. „Tołstojowców" (szkoły 4) i licezlny (6 szkół). Przewaga za- znienawidzili działacze bolszewiccy głównie | kladów humanistycznych tkwi w najogól- dlatego, że „budzą oni w narodzie niewia- niejszym charakterze szkoły tego typu w rę w krwawy socjalizm”, innemi słowy mó- | porównaniu z innemi, co jej zapswzia naj- wiąc, dlatego, że czynią oni to, co czynił- | większe powodzenie. 
by w dzisiejszych warunkach ich wielki Stan w Wiłeńszczyźnie jest w dyte- 

urodzia Tołstoja, organizując w całem pań- 

mowoli wrażenie, że rząd sowiecki istotnie 

stwie pompatyczny obchód. Odnosimy mi- powa wszystko przeprowadzić, —oświad- 

i 
łen jest czci dla pamięci znakomitego pi- ь :›:гп' ]пхуёНсіеіг, цр‹я;шо Edos autora | literacka, wydawnicza i społeczna. Wyśle- 

„Królestwa Bożego” i „Nie mogę milczeć” | my panią, ale nie zagranicę (czytaj: na 
pozostaje w jakim$ bliższym związku z 
panującym w Rosji reżymem. W rzeczywi- 
stości jednak między religijrym światopo- | 
lądem Tołstcja a materialistyczną, gwał- ja rządem SOW. i E 

2 pesługującą się, doktryną Lenina nic | wany, bowiem w pracach T-we sam bra 

niema ==<pólneg". 
akiż jest istotny stan rzeczy? Faktem i 

jest, z bolszewicy obchodzą tak uroczyście ' ców złamać każdy opór. Ostatecznie T-wo 
jubileusz, obawiając s'ę, że w przeciwnym : 
razie narazič by się mogli na ostrą kryty- ; 
kę ze strony opinji publicznej. Cały ob ; 

„Jeśli zdecyduje się pani plan swój 

czył córce Tołstoja Ówczesny wiceprezes 
P. U..—to skończy się pani działalność 

Syberję). 
W roku 1922 byłem doskonale o {07 

czących się między wspomnianem T-wem 
rokowaniach poinformo- 

łem wówczas czynny udział. 

Ale brutalna siła potrafi koniec kcń- 

zmuszone było uziąpić i odstąpiło pań- 
stwosemu instytutowi wydawniczemu 
wszelkie prawa na wydanie dzieł Tołstoja 

ne zawiadomienie o wydaniu „pełnego ju- 
bileuszowego zbioru* dzieł Tołstoja ukaza- 
ło się conajmniej rok temu, i w ciągu ca- 
łego tego czasu miarodajne czynniki s0- 
wieckie przygotować zdołały do druku za- 
ledwie jeden tom, można mieć nadzieję, że 
przy zachowaniu dotychczasowego tempa 
prac wszystkie dzieła zbiorowe Tołstoja 
wyjdą... za lat 90, o ile oczywiście do tego 
czasu rząd sowiecki potrafi utrzymać się 
przy władzy, 

Tak oto przedstawia się rzeczywistość. 
Co się tyczy Muzem  Tołstojowskie- 

go, to, o ilejest mi wiadomem, ochrona 
cennych tych zabytków, jako też możli- 
wość przeprowadzania badań naukowych 

nauczyciel, L. N. Tołstoj. 
Jest rzeczą znamienną, że nawet na 

uroczystą akademię, która odbędzie się ku 
czci Tołstoja w dniu jego urodzin (10 
września) nie zaproszono w charakterze 
mówców ani jedaej osoby, bliskiej wielkie- 
mu pisarzowi, nie zaproszono nawet jego 
najbliższego przyjaciela, W. G. Czertkowa. 
Natomiast przemawiać będą na tej uro- 
czystości: pani Krupska, wdowa po Leni 
nie, Bucharin, Łunaczarski i prof. Sakulin. 
Można sobie wyobrazić, jaka to będzie 
podniosła uroczystość. 

W charakterze widzów i słuchaczów 
mają być obecni na uroczystej akademji zna- 
komici literaci europejscy. Czyżby nikt z 
nich nie miał odczuć całej perfidji i bez- 

rencjacji i liczebności gałęzi szkolnictwa 
ogólnokształcącego nierównie lepszy aniżeli 
w. Nowogródczyźnie (12 szkół humanistycz. 
nych i 2 matematyczno-przyrodnicte). 

Liczba uczniów w województvie wi- 
leńskiem w latach 1922—1927 oscyluje około 
10.000. Spadek poniżej tego stanu zazna- 
cza się w roku 1923, pamiętaym z przesi- 
lenia gospodarczego. Liczba 10.000 uczniów 
zdaje stę ustalać jako norma, odpowiada- 
jąca warunkom i potrzebie. 

Znaczna włększość uczniów szkół 
średnich przypada na zskłady prywatne. I 
tak było w roku 1922 w gimnazjach рай- 
stwowych 3388 uczniów, prywatnych 7210, 
w roku zaś 1927 w państwowych 3458, w 
prywatnych 6515. Łączna pojemność szkół w tej instytucji, są w całej pełni zabezpie- 

czene. Jest to niejako niewinna dekoracja, 
ata rządowi sow. oczywiście zaszkodzić 
nie może, 

Nie trzeba przypominać, że rządso 7. 

granicznego fałszu, jakiemi uroczystości 
bolszewickie będą nacechowane? | czy nie 
znajdzie się wśród nich ani jeden, który, 
widząc to wszystko, zawoła według Toł- 
stoja: „„Nie mogę milczeć?...* 

państwowych jest zatem ustalona około 
tego stanu, gdy frekwencja uczniów w szko- 
łach prywatuoych wykszuje od roku 1922 
powelny, lecz niemal stały spadek, tłuma- 
czący się najprawdopodobniej sukcesywnem 

chód uroczystości ujęty został w ramy Ści- , Kiedy jednak to nastąpiło, stała się rzecz 
słej oficjalności. Szeroki ogół do udziału dziwna. Rząd sow., który z taką energją 
w uroczystościach nie został dopuszczony. | domagał się edstąpienia mu prawa wlas- 

Ciekawy jest skład osobisty komitetu |; ności na dzieła Tołstoja, zaczyna się na- 
jubileuszowego. Obok Łunaczarskiego ij gls bardzo poważnie zastanawiać nad tem, 
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. raczej zmuszonym pisać o Tołstoju tylko 

"dzone w Jasnej Polanie, należeć będą zaw- 

— Istotnie bowiem uczucie czegoś wzniosłego, 

Siemaszki zasiadają tam nieznani nikomu: | czy zbiorowe dzieła mają być wogóle wy- 
Kandelak, ; dane. Następują w tej sprawie niezliczone Achudow, Mrawjan, Galicki, 

i inni. Paaom tym przypadło w udziale ; narady, ‹ 
oddać hołd md Tołstoja. Ku wielkie- jzmiąsia stę dotychczasowe dyspozycje. Osta- 

ł 
mu naszemu zdumieaiu wśród wybrańców, 

do uczczenia pamięci auto- ; dzieł Tołstoja, ale na warunkach 
ED BACY rów- niż planowzno pierwotnie, Dochodzi wresz= ra „Nie mogę milczeć”, 
nież Wyszyńskiego, który niedawno w pro- 
cesie szachtyńskim wydał wyrok, skazujący 
5 osób na karę Śmierci. Dalej na liście 
członków f:guruie nazwisko znanego czeki- 
sty Skrypnika. Świat naukowy reprezentuje 
tylko kilku wybranych „praworządnych“ 
uczonych. Z ramienia rosyjskich literatów 
zasiada w komitecie jeden jedyny Serafi- 
mowicz. Pro forma powołano jeszcze do | nictwa wyjść mają w rozmaitych nakładach, 
współpracy aż pięć osób, bliskich Toł 
stojowi. 

Czego oczekiwać możemy od takiego 
komitetu? Na wszystkie krańce Świata So- 
wiety rozesłały wiadomość o wydaniu peł- | sowieckiego po osiągnięciu „porozumie- 
nego zbioru dzieł Tołstoja w 90 tomach. 
Inicjatywa jednak w tym kierunku nie wy- 
szła bynajmniej od bolszewików i, notabe- 
ne, rząd sow, do ostatniej chwili był głów- 
ną przeszkodą na drodze do zrealizowania 
tego planu. Ostatecznie rząd zdecydował 
się przyłożyć swą zezwalającą pieczęć na 
wydaniu, którego przygotowanie rozpo- 
częte zostało daleko wcześniej przez spe- 
cjalną niezależną organizację, przez „Spół- 
dzielcze T-wo badania i rozpowszechniania 
utworów Tołstoja”, pozostające pod kie- 
rownictwem córki zmarłego pisarza Ale- 
ksandry Tołstoj. Organizacja powyższa zu- 
pełnie samodzielnie przeprowadziła ucią- 
žliwą pracę zbierania i segregowania wszy- 
stkich pozostałych po Tołstoju rękopisów 
i przystąpiła do Opracowania dokładnej 
treści jego dzieł. To właśnie T-wo opra- 
cowało plan wydania dzieł zbiorowych w 
rozmiarze 90 tomów. Niektóre tomy już 
od dłuższego czasu gotowe są do druku. 
Jednak rząd sowiecki kategorycznie zaka- 
zał Twu wydania choćby jednego dzieła 
Tołstoja, a ponadto zażądał dostarczenia 
wszystkich materjałów, odnoszących się do 
działalności literackiej Tołstoja, państwo- 
wemu instytutowi wydawniczemu. T-wo 
wzbraniało się uczynić zadość temu žąda- 

Tolstoj jako człowiek. | 
Temuv, kto miał sposobność w życiu 

swem zbliżyć się w ten, czy inny sposób 
do Tołstojs, trudno jest bardzo mówić o 
nim, jako człowieku. Dlaczego? Czy mo- 
że zachodzi potrzeba ukrywania przed świa- 
tem pewnych ujemnych cech charakteru 
Tołstoja? Nie, wręcz przeciwnie, — jest się 

rzeczy dobre, narażając się w ten sposób 
na zarzut subjektywnego ujmowania całej 
sprawy. Szczególnie trudną jest w tym kie- 
ruaku sytuacja „tołstojowca”, co do któ- 
rego czytelnik zawsze będzie przekonany, 
że Ślepo uwielbia swego nauczyciela. 

Ale oto przypominam sobie, jak w 
swoim czasie byłem w domu Tołstoja świad- 
kiem wizyty znakomitego pisarza rosyjskie- 
go, Leonida Andrejewa. Ten dumny i ambi- 
tny człowiek zachowywał się w Jasnej Po- 
lanie w obecności Tołstoja, jak młody 
chłopak, jak uczniak, jak „Ostatni tołstojo- 
wiec” (a z „tolstoizmem“ nie miał nigdy 
nic wspólnego). Tak jest, jak „ostatni toł- 
stojowiec" zachowywał się wówczas An- 
drejew, który przez cały czas swego poby- 
tu w Jasnej Polanie spoglądał na Tołstoja 
wzrokiem nieopisanego uwielbienia. A gdy 
w czasach późniejszych, już po Śmierci 
Tołstoja, opublikował swe o nim wspom- 
mienia, napisał Andrejew, że chwile, spę- 

sze do najpiękniejszych jego wspomnień, — 
do wspomnień o pobycie w królestwie świa- 
tła, gdzie wszystko, wszystko, —i Tołstoj, 
i całe jego otoczenie, — i dom, i przyroda 
sama,— wszystko, wszystko pełne było šwia- 
tła i piękna... Trzeba było tylko światło to 
pochłaniać i rozkoszować się jego urokiem... 
A przecież Andrejew przebywał w domu 
Tołstoja w ostatnim roku życia wielkiego 
myśliciela, t. j. w tym okresie, kiedy Ja- 
sna Polama była widownią ponurego dra- 
matu rodzinnego, który już w krótkim cza: 
sie tak tragicznie miał się zakończyć. Po- 
mimo wszystko jednak Andrejew ma rację. 

  
! przyjmuje się rozmzite decyzje, 

tecznie uchwala się wydanie zbiorowych 

„cie do tego, że czynniki rządowe wszczy- ; 
„nają z T-wem haniebne targi na temat wy-į 
„sokošci nakladu poszczegolnych ргас pi- į 
„Sarza, usiłując przytem przeforsować zasa- 
'dę, że dzieła o charakterze religijno-filozo- i 
ficznym winny być wydane w nakładzie | 
jaxnajmniejszym. W ten sposób poszcze- 
gólne tomy jednego i tego samego wydaw- 

'a mianowicie niektóre w nakładzie 50.000, 
|inne znów 10.000, a niektóre nawet w 5 
tys. egzemplarzy. 

Jednym z pierwszych czynów rządu 

nia” z T-wem było utworzenie specjalnej 
komisji nadzorczej, składającej się z trzech 
komunistów, której polecone czuwać nad 
działalnością głównego k-tu redakcyjnego, 
pozostającego pod kierownictwem bl'skie- 
go przyjaciela Tołstoja, N. G. Czertkowa. 
Ręczyć w takich warunkach za Šcislošė 
treści dzieł zbiorowych jest dla komisji re- 
dakcyjnej oczywiście rzeczą bardzo trudną, 
tembardziej, że jeszcze podczas pierwszych 
rokowań z T-wem prezes państw. instytu- 
tu wydawniczego, Szmidt, oświadczył, iż 
„za cenzurę nie odpowiada". 

e zaś nożyczki cenzora sow. nie 
zwykły czynić sobie nawet w roku jubile- 
uszowym wobec Tołstoja zbyt wielkich 
skrupułów, wynika z faktu, że w skrom- 
niusieńkiem wydaniu informacyjnem Muze- 
um Tołstojowskiego p. t. ,,Z okazji stule- 
cia Tołstoja'* cenzor sowiecki zabronił o- 
publikować rozważania Tołstoją o miłości. 

Podobnis jak co do rozmiarów i Ści- 
słości treści wydania jubileuszowego, nie 
można również nic konkretnego powiedzieć 
co do terminu, w jakim zbiorowe dzieła 
Totstoją ujrzą światło dzienne. Reklamę 
robili bolszewicy bardzo dużą. Ale do dnia 
dzisiejszego nie wyszedł ani jeden tom za-t 
powiedzianego wydania —_ jubileuszowego. 

  
dym niemal człowieku zetknięcie się z Toł- 
stojem, zwłaszcza w ostatnich latach jego 
życia. 

Oczywiście z biegiem lat wiele się w 
nim zmieniło. Tołstoj, którego znała mło- 
dzież rosyjska lat 90-tych ubiegł. stulecia, 
nie był już tym dumnym, poniekąd gwał- 
townym i pełnym zapału młodzieńczego 
człowiekiem, który kiedyś w latach 60-ch, 
oburzony do żywego faktem przeprowadze- 
nia w jego nieobecności rewizji w Jasnej 
Polanie, powiedział, że powystrzelałby sam 
wszystkich policjantów, gdyby był w do= 
mu. Tak, z biegiem czasu Tolstoj zmienił 
się bardzo znacznie. A ta właśnie cecha 
jego charakteru — to długa duchowa droga 
samodoskonalenia, po której kroczył Toł- 
stoj—człowiek od samego początku swego 
życia do najpóźniejszych lat starości, — 
ustawiczna praca nad samym sobą i nad 
swem samowulepszaniem,—to wszystko sta- 
mowi w swej istocie najznamienniejszą ce- 
chę charzkteru i osobistości Tołstoja. 

W ostatnim roku swego życia Tołstoj 
zadziwił swą łagodnością, subtelnością i 
uczuciowością w obcowaniu z ludźmi. Zda- 
wało się, iż idą od niego jakieś niewidzial- 
ne promienie ciepła, mające swe źródło w 
Czystości i wzniosłości jego ducha:* 

W fakcie, że Tołstoj potrafił przepro- 
wadzić tak bezprzykładną walkę wewnętrz- 
ną w poznawaniu i urabianiu swej wlssnej 
duszy, tkwi właśnie prawdziwa konsekwen- 
cja wielkiego myśliciela, cd którego ludzie, 
którzy zazwyczaj źle pojmowali istotny 
sens moralnych postulatów jego światopo- 
glądu, oczekiwali i wymagali wyłącznie 
konsekwencji zewnętrznej, demonstratyw- 
nej: zerwania z rodziną, porzucenia Jasnej 
Polany i t.d. W rzeczywistości jednak, na- 
wet z punktu widzenia samego Tołstoja— 
moralisty, takie właśnie zewnętrzne postęp- 
ki posiadały same przez się znaczenie mi- 
nimalne, 

Jeślibyśmy chcieli powiedzieć, že Tol- 
stoj, ustawicznie pracując nad sobą, wa!- 
cząc ze swemi słabościami i brakami, do- 
szedł pod koniec swego życia do stanu 
prawdziwej świętości, to nawet w tych sło-     pięknego i słonecznego wywoływało w każ- wach mie byłoby przesady. Ale i jako 

| Wileńszczyzny gdzie zamieszkuje ludność 

który z taką pompą obchodzić zamierza 
jubileusz Tołstoja, w dalszym ciągu prze- 
Śladuje wszystkich zwolenników doktryny 
„277 a 

innych, Brednie szerzone przez nieznanych agentów 
wśród ludności litewskiej pow. święciańskiego. 

W ostatnich dniach na terenie pow. święciańskiego władze bezpieczeństwa skonstatowały, iż wśród ludności litewskiej przez p agentów szerzone są wiadomości jakoby premier litew- 
ch zgody na obsadzenie przez wojska litewskie tych gmin i jeszk| litewska. W zamian za to wojska polskie miały zająć gminy polskie na zachód od gminy janiskiej położone na terytorjum Litwy głoski, iż na ten projekt nie chcą się zgodzić jedynie Polacy, Cel agitacji jest najzupełniej zrozumia- ły, agentom litewskich chodzi o to, by wpoić w ludność litewską przekonanie, iż ten rzekomo „Spra- 

„agresywne“ zamiary Polski. 

Ucieczka szpiegów do Litwy. 
W dniu onegdajstym zbiegł do Litwy mieszkaniec wsi Łanksztejnie gm. duksztańskiej Win- centy Klimas wraz z żoną Melanją i synem Władysławem. 

szego czasu akcję szpiegowską na rzecz Litwy Kowieńskiej. 
„._ „Należeli oni do zorganizowanej szajki szpiegowskiej, która przed paru miesiącami została zlikwidowana na terenie pow. święciańskiego. Dowiedziawszy się iż w ręce władz wpadł obfity 

ski Wołdemaras żądał od władz polsk 

wiedliwy“ podział godzi w 

materjał kompromitujący. 

  

Wielkie dzieło. 
(Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego). 

Przed kilku dniami zamieściliśmy pod 
powyższym tytułem artykuł p. dr. Adol- 
ta Hirschberga, przedstawiałący rozwój 
szkolnictwa powszechnego na Ziemiach 
Północno-Wschodnich. Dziś umieszcza- 
my ciąg dalszy tego artykułu, NA: 
cy rozwój szkolnictwa średniego ogól- 
nokształcącego. 

Szkolnictwo średnie ogólnokształ- 
cące. 

Przystępujemy do szkół, które ze 
względu na swój typ dalekie są od charak- 
teru masowego, cechującego szkolnictwo 
powszechne. Niema więc tu mowy o po- 
dobnym, jak poprzedni, wzroście liczebnym, 
chociaż wzrost zaznaczył się wyraźnie. 

Gdy w roku 1914 były w wojewódz- 
twie wileńskiem 24 gimnazja, ubiegły rok 
Szkolay zastał ich 51, zaczem zgórą pod- 
wójaą ilość. 

„Święty* był on osobliwy. I tu właśnie 
stajemy wobec wielkiej tajemnicy charakte- 
ru Tołstoja. Wielki artysta i wielki bojow- 
nik,—„parobek Boga“, takiemi oto słowy 
scharakteryzował Tołstoja po przeczytaniu 
jego dziennika jeden z najbezwzględniej- 
szych jego krytyków, Mereżkowski. W ja- 
kiś niezrozumiały dla nas sposób potrafił 
Tołstoj zjednoczyć w sobie i doprowadzić 
do najwyższego udoskonalenia oba te po- 
jęcia, t.j. artyzmu i walki, nie wyrządzając 
przytem uszczerbku ani jednemu z nich. 
Jego wzrok spoczywał najchętniej w nie- 
biosach, bowiem życie religijne Tołstoja 
było mad wyraz intensywne, — ale kiedy 
zdarzało się, iż bystry ten wzrok padał na 
ziemię, potrafił zawsze dostrzec tam zaró- 
wno najmniejszego robaczka, jak i najbar- 
dziej skomplikowane tajniki uczuć ludzkich. 
Ani odgradzania się od świata, ani wyrze- 
kania się Życia ziemskiego, — przynajmniej 
w zwykłych jego formach, — nigdy nie mo- 
żna było zauważyć u tego, którego nazy- 
wano już to „iasnopolskim anachoretą*, 
już to „trzynastym apostołem Chrystusa”. 
Tołstoej—bojownik zasiadał przy stole, a z 
pióra jego płynęły przecudne powieści i 
opowiadania, doskonałe swą formą zaw- 
nętrzną i pełne głębokiego uczucia religij- 
nego. Powtarzam raz jeszcze: to była taje- 
mnica. Albowiem, o ile w danym wypadku 
mielibyśmy do czynienia nie z Tołstojem, 
lecz z jakimś innym, bardziej pospolitym 
„Świętym”, to niewątpliwie twórczość arty- 
styczna takiego „Świętego” byłaby niewiele 
warte, a w najlepszym razie byłaby bardzy 
nudna. U Tołstoja jednak nic podobnego 
nie widzimy. | 

Stwierdzić się godzi, że Tołstoja trud- 
no było wogóle kiedykolwiek w jego ży- 
ciu uważać za starca. Całą młodość swej 
duszy, jej urok i świeżość zachował Tol- 
stoj do ostatnich chwil swego życia. Jakie- 
gokolwiek osłabienia jego działalności inte- 
lektualnej nigdy nie można było obserwo- 
wać. Licząc lat 81, był Tołstoj pod wzglę- 
dem intensywności myślenia w pełnem sło- 
wa tego znaczeniu 18-letnim młodzieńcem. 
Kiedy w ostatnim roku jego życia miałem 
możność przebywać w jego i 40—45 let- 

  
  

  
Jak wogóle w Polsce, posia- | W województwie wileńskiem przypada na 
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Walenty F. Bułgakow. 
ostatni sekretarz L. N. Tołstoja. 

owieńskiej. Szerzone są po- 

Wszyscy zbiegli prowadzili już od dłuż- 

  

dają tu szkoły prywatne przewagę (12 szkół 
państwowych, 39 prywatnych). 

Wymowne jest zestawienie liczby 
Szkół ze względu na język nauczania, W 
roku 1914 były 24 gimnazja z językiem 
wykładowym rosyjskim. W 1922 roku pro- 
wadzono już w 16 zakładach naukę w ję- 
zyku polskim, w 1927 zaś był on językiem 
nauczania w 32 szkołach na ogólną ilość 
52, przyczem w wszystkich pozostałych 
jest nauczany jako przedmiot, bądź też 
spełnia rolę języka wykładowego wespół z 
innym jeszcze językiem. 

Wśród szkół z językiem nauczania 
innym aniżeli polski najważniejsze pozycje 
przypadają na szkoły żydowskie (6) i he- 
brajskie (3). 

Pod względem typu szkół góru- 
ie bezwzględnie gimnazjum humanistyczne. 

nich zięciów jego towarzystwie, — pomi- 
mo, iż byłem najmłodszym ze wszystkich, — 
zawsże i we wszystkłem stawałem po stro- 
nie Tołstoja, jakby instynktownie ciążąc 
ku temu, który swą młodością ducha i 
twórczą siłą o niebo całe przewyższał | b 
swych daleko młodszych zięciów. Istotnie 
ta długa, siwa broda, puszyste brwi, cięż- 
ko zwisające nad oczami, trochę zgarbiona 
postawa, — wszystko to było u Tołstoja 
jakiemś dziwnem nieporozumieniem, bo- 
wiem Tołstoj, — proszę mi wierzyć, — 
nigdy, nigdy starcem nie był. 

Jego produktywność literacka była 
zdumiewająca do ostatnich chwil jego žy- 
cia. W czasie, gdy byłem jego sekretarzem, 
t. į. w ostatnim roku jego życia, Tołstoj 
napisał potężne dzieło p. t. „Droga życia”, 
dalej ciekawą rozprawę o stosunku  religji 
do filozofji, następnie dwie mniejsze prace 
filozoficzne, a mianowicie: „O samobój- 
stwie" i „O socjaliźmie"*, opowiadania 
„Chodynka“, „Nagle” i „Wózięczny grunt", 
początek powieści „Na Świecie niema wi- 
nowajców* i wiele innych drobniejszych 
rzeczy. 

Fakt, że literalnie na progu Śmierci 
stojący i duchowo przeobrażony Tołstoj 
nie ustawał do ostatniej chwili w swej pra- 
cy twórczej, najlepszym jesttego dowodem, 
jak bezpodstawne były twierdzenia tych je- 
go współcześników, którzy mówili o po- 
rzuceniu przez wielkiego pisarza dziatal- 
ności literackiej Zbyteczne były prośby 
Turgieniewa, wzywające Tełstoja do po- 
wrotu na dregę twórczości artystycznej. 
Zbyteczne były dlatego, żć Tołstoj nigdy z 
drogi tej nie schodził. 

Wielkim błędem byłoby przypuszczać, 
że przy całej swej osobliwości dałby Toł- 
stoj odczuć B šwiadomie lub niešwiado- 
mie komukolwiek, z kim w życiu swem. 
się stykał. Nie, zasadą Tołstoja było: „na 
równej stopie" zawsze i z każdym. Ani cie- 
nia dumy, lub świadomości swego niezwy- 
kłego znaczenia. Cechowała go natomiast 
we wszystkich poczynaniach i w obejściu 
z otoczeniem szczera pokora, stałe nieza- 
dowolenie z siebie, jako z człowieka, nie- 

topnieniem zakładów niezdolnych do życia 
i pracy. 

Zkolei wypada zwrócić uwagę na 
decydującą przewagę chłopców w szkołach 
państwowych (3299 chłopców 2018 dziew- 
cząt). Znamionuje ona szczególnie stosunki 
w Wileńszczyźnie (2240 chłopców, 1218 
dziewcząt), mniej zaś w Nowogródczyźnie 
(1059 chłopców 796 dziewcząt). Zacierają 
się natomiast różnice w szkołach prywa- 
tnych (w Okręgu Szkolnym 4011 chiopców, 
3956 dziewcząt), chociaż i tu zachowują 
przewagę w Wileńszczyźnie chłopcy, jedy- 
nie w Nowogródczyźnie ustępując miejsca 
dziewczętom (767 dziewcząt, 685 chłopców). 

Pod względem podziału uczniów we- 
dług wyznań wiedzie prym wyznanis rzym- 
sko-katolickie (1922—5143, 1927—5118), 
poczem mojżeszowe (1922—3698, 1927— 
3612), i prawosławne (1922—1016, 1927—- 
1115). Jak z tego widać wyznania te utrz;- 
mują się przy osiągniętej liczbie uczniów 

W ostatnim Eroku szkolnym udział 
wyznania rzymsko-katolickiego wynosił w ca- 
łym Okręgu 49,8 proc., mojżeszowego 35,8 
proc., prawosławnego 13,2 proc. Reszta t. 
i. 1,2 proc. rozdziela się na inne wyznania, 
więcgrecko-katolickie, ewangielickie, maho- 
metańskie i kara!mskie. 

Nauczycieli było w szkołach średnich 
w roku 1927 w Okręgu 856, w wojewódz= 
twie wileńskiem 672, w nowogródzkiem, 184 
Z pośród nich 37,4 proc. pracowało w 
szkołach państwowych a 62,6 proc. w pry» 
watnych. Co do kwalifikacyj zawodowych 
liczono w Okręgu 26,3 proc. kwalifikowa- 
nych i 73,7 niekwalifikowanych nauczycieli. 

Rezu!taty pracy w szkołach średnich 
i semisarjach nauczycielskich obrazują licz” 
by abiturjentów, którzy ałożyli egzamin 
dojrzałości. Wydano więc matur w gimna- 
zjach w roku 1922—143, 1923—169, 1924 — 
241, 1925—389, 1926—606, 1927—578. 
Jeszcze większy stosunkowo jest wzrost 
liczby egzaminów dojrzałości w zasładach 
kształcenia nauczycieli: 1922—7, 1923 —18, 
1924—60, 1925—70, 1926 — 14, 1927 — 
118,1928—142. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

(Dok. nast.) 

ność siębie. Przytem jednak ani śladu sen- 
tymentalizmu, zato tem więcej męskości, 
znajdującej swój wyraz bądź to w silnym 
nścisku ręki, bądź w spojrzeniu, trzyma- 
niu głowy i t. d. A co do tego, że Tołstoj 
ył zawsze gentelmanem najczystszej wody, 

nigdy nie było i nie będzie najmniejszej 
wątpliwości. 

Tołstoj nigdy też nie był pedantem. 
Do każdej sytuacji w życiu, do każdego 
towarzysza potrafił zawsze znaleźć nowy, 
nieoczekiwany może nawet stosunek. Wie- 
cznie żywy, ruchliwy, intensywnie ргаси- 
jący mózg. Przytem bezgraniczna wprost 
*szczerość. Dla bardziej ograniczonych u- 
mysłowo „uczniów* Tołstoja jego teorje, 
pełne pozornych paradoksów, często były 
niezrozumiałe, a Tołstoj miał niemało pra- 
cy, by usunąć wszystkie ich wątpliwości. 
Miał jednak Tołstoj i godnych wielkiego 
mistrza uczniów, a wśród tych znajdujemy 
ludzi tej miary, co Romain Rolland i Ghan- 
di. Brali oni, co Tołstoj im dawał, a na- 
stępnie kroczyli dalej swą własną drogą. 
A dsč mi mógł Tołstoj dosyć. Przypomi- 
nam sobie, że raz powiedzizł do mnie Ro- 
main Rolland: „Tołstoj tyle ma wszystkie- 
go, że każdemu coś dać może i dla in- 
nych jeszcze dość pozostanie*. A to była 
szczera prawda. 

Nie będę się zatrzymywał na tych 
cechach charakteru Tołstoja, które znane 
są już powszechnie, nie będę więc mówił 
obszerniej o jego skromności w życiu da- 
„mowem, o jego miłości dla prostego ludu 
wiejskiego, o žartobliwošči i pogodności 
jego ducha, o żywem zainteresowaniu dla 
wszystkiego, co newe, o stałem ohkserwo- 
waniu rozwoju życia duchowego į artysty- 
ri: w kraju i na całym świecie i t. d. 

t. d. @ 
Powiem tyle tylko, że według mego 

najgłębszego przeświadczenia, po Śmierci 
Dostojewskiego i Ibsena, których jubileusze 
również na rok bieżący przypadzją, ludz- 
kość straciła w Tołstoju bez wątpienia 
swego najwybitniejszego przedstawiciela, 

Walenty F. Bulgakow.   zwykła subtelność, a nawet jakaś niepew- 
ostatni sekretarz Totstoja
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Wiešci i obrazki z kraju. 
Aresztowanie zlodzieja i dwukrotnego mor- 

dercy. 
Swego czasu olbrzymią sensację wzbudziło tsjemnicze morderstwo dorożkarza Holicza w 

Białymstoku, a następnie morderstwo również dorożkarza Mucharskiego w Słonimie. W trakcie do- 
chodzenia ustalono, iż morderstwa dokonał jeden i ten sam osobnik. Dalsze dochodzenie wykazało, 
iż znajduje się on w okolicy Słonima. W dniu onegdajszym na stacji kolejowej Zielichówka między 
Słonimem, a Baranowiczami został ujęty przez funkcjonarjuszy P. P. osobnik podejrzany o kra- 
dzież z włamaniem na szkodę urzędnika Choińskiego niejaki Jan Babiński, przy którym znaleziono 
legitymację studenta Uniwersytetu Warszawskiego wystawioną na nazwisko Kazimierza Brzozy 
Brzezińskiego. 

Jak się okazało jest on sprawcą wyżej wymienionych morderstw. 

KRONIKA WIL.-TROCKA. 
— Bezrobocie na terenie pow. wileńsko- 

trockiego. Według ostatnich urzędowych danych 
statystycznych na terenie pow. wil.-trockiego 
znajduje się ogółem 215 bezrobotnych. 

Zaznaczamy, iź są to dsne urzędowe, wo- 
bec czego nałeży się. liczyć z faktem, iż część 
osób pozostających bez przcy nie jest zarejestro- 
wans. 

Bezrobocie obejmuje właściwie tylko mia- 
sto Nowo-Wilejkę, gdyż na gminę trocką przy- 
pada tylko 20 bezrobotnych, zaś na N. Wileikę, 
według grup: metalowców 6; robotników budo- 
wlanych 7; robotn. rolnych 14; reboty. wykr alifi- 
kowanych 50; niewykwaliiikowanych 1/0; oraz 
pracowników umys'owych 18. 

KRONIKA GRODZIENSKĄ. 
— Sprostowanie. W „Kurjerze Wileńskim* 

z dnia 22 sierpnia r. b, została umieszczona no- 
tetka O zajściu w czasie pożaru przy ul. Brygidz- 
kiej w Grodnie. Kierownik] oddziału „Kurjera 
Wileńskiego" w Grodnie zawiadamia nas, że no- 
tatka ta nie jest zgodna z prawdą, że redakcja 
została wprowadzona w błąd przez a 
jednostronną, że komendant straży ogniowe 
miejskiej p. Karny podczas zajścia na honorze 
bynajmniej dotknięty nie został. Powyższe po- 
dajemy gwoli zadość uczynieniu mimowoli wy- 
rządzonej p. Karnemu krzywdy. н 

— Ostrzeżenie. Od szeregu miesięcy na 
terenie naszym grasują agenci różnych firm roz- 
powszechniający prospekty dotyczące t. zw. han- 
dlu bawinowego na otrzymanie  „bezpłatne* sa- 
mochodów, mebli i t. p. Według zebranych infor- 
miacyj ma się tu do czynienia z osobami ukrywa- 
jącemi się pod płaszczykiem nieistniejących firm, 
którzy usiłują wyzyskać łatwowierność ludzką. 

— Odezwy komunistyczne zostały rozrzu- 
cone w pobliżu koszar Dyonu Samochodowego. 
Sprawcy nieznani. 

  

  
LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanita 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. 

KRONIKA LIDZKA. 

— Rozbudowa szpitali w Lidzkiem. W Li- 
dzie i Ejszyszkach zinicjatywy miejscowych dzia- 
łaczy społecznych powstały komitety, których ce- 
lem będzie rozbudowa istniejących tam szpitali, 
niewystarczających dla potrzeb miejscowej ludno- 
ści. Komitety już rozpoczęły swą działalność. 

— Agencja pocztowa, w Krup'e. W miej- 
scowości Krupa pow. lidzkiego odbyło się po- 
święcenie agencji pocztowej w gmachu ofiarowa: 
nym przez p. M. Buskiewicza. Na poświęceniu byli 
obecny naczelnik oddziału organizacyjnego dyrek- 
cji poczt. i tel. w Wilnie p. Wodzinowski. 

Podkreślić należy, iż miejscowość Krupa 
rozwija się nadzwyczaj szybko i w przeciągu 
ostatnich dwóch lat założono tam szereg organi- 
zacyj społecznych i spółdzielczych. 

— Dramat na tle erotycznem. W miejsco- 
wości Ejszyszki Klange Boruch postrzelił ciężko 
Rochę Szalkinową na tle erotycznem. 

— Przebudowa dworca w Lidzie. Ostatnio 
zakończono prace nad restauracją dworca kolejo- 
wego w Lidzie. 

KRONIKA BARANOWICKA. 

— Odpalony konkurent zabija ojca uko- 
chanej i siebie. Do niejakiej Wyszczyżłkówny do 
dłuższego czssu konkurował kzpral 1 bryg KOP. 
Stanisław Krzyżanowski. Wyszczyłkówna darzy- 
ła go wzajemnością, mieli się niedługo pobrać, 
chodziło tylko o zgodę jej ojca. W dniu wczo- 
rajszym udzł się w tym celu kapral Krzyżanowski od 
p. Wyszczyłki z prośbą o rękę córki. Wyszczyłko 
odpowiedział odmownie, nastąpiła sprzeczka, w 
trzkcie której Wyszczyłko chciał wyrzucić Krzy- 
żanowskiego za drzwi. Podniecony kapral Krzy- 
żanowski wyciągnął rewolwer i dwoma celnymi 
strzałami położył Wyszczyłkę trupem na miejscu, 
poczem broń skierował do siebie i dwoma strz:- 
łami w skroń zranił się śmiertelnie. Przew ezio- 
ny do szpitala wkrótce zmarł. 

  

W-L LENS K 1 

KRONIKA SMORGONSK A. 
„— Uroczystość otwarcia przedszkola dla 

dzieci w Smorgoniach. W tych dniach w Smor- 
goniach odbyła się uroczystość otwarcia i po- 
święcenia przedszkola dla dzieci ufundowanego 
staraniem Związku Pracy Społecznej Kobiet. | 

„ „W. uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
miejscowego społeczeństwa i samorządu z bur- 
mistrzem m. Smorgoń na czele, oraz przybyli na 
uroczystość goście. 

„Poświęcenia przedszkola dokonał proboszcz 
parsfji Smorgońskiej ks. Czerniak. Uroczystość 
powyższa ma ogromne znaczenie dla Smorgoń, 
które powoli dźwigają się z upadku do jakiego 
doprowadziła kwitnące niegdyś a słynące obważan- 
kami i „akademią" @а niedźwiedzi miasto—wiel- 
ka wojna europejska. 

KRONIKA DZISNIEŃSKA. 
— Samobójstwo. W nocy z 3 na 4 b. m. 

we wsi Gołuby, gm. zaleskiej, powiesił się Ar- 
kadjusz Leczonek lat 18. Przyczyna samobójstwa 
narazie nie ustalona. 

KRONIKA STOEPECKĄ. 
— I wieś chce mieć elektryczność. Miesz- 

kańcy wsi Zsdworje położonej w pobliżu Stołp- 
ców, zwrócili się do władz kolejowych z prośbą 
o przeprowadzenie instalacyj elektrycznych i włą- 
czenie tej sieci do stacji kolejowej, by korzystać 
ze światła elektrycznego. Władze kolejowe odnio- 
sły się przychylnie do przedstawionej prośby i 
pertraktacje są w toku. 

Podkreślić należy, iż jest to może jeden z 
pierwszych wypadków na Ziemiach Wschodnich, 
gdy wieś występuje z inicjatywą elektrofikacji. 

Z POGRANICZA. 
— Ujawnienie składu przemytniczego. 

Onegdaj na pograniczu polsko-litewskiem w rejo- 
nie Wieżajn patrol K. Q. P-u natrafiła na olbrzy- 
mi skład przemytniczy. Przeprowadzona rewizja 
ujawniła większą ilość sacharyny, ubrania i ga- 

lanterji. : 
— Ujęcie przemytników. Przedwczoraj na 

odcinku granicznym Filipów, patrol K. O. P-u 
ujęła dwóch przemytników, którzy usiłowali prze- 
szmuglować z Litwy do Polski większy transport 
spirytusu. й 

— Wysiedlenie. Podług ostatnich danych 
statystycznych w ciągu miesiąca ubiegłego z tere- 
nu Rosji sowieckiej wysiedlona do Polski 46 osób, 
z czego 9 Polaków i ó-ciu duchownych. 

— Ujęcie techników komunistycznych. 
Przedwczoraj na odcinku granicznym Kucewicze, 
pro K: O. P-u ujął 3-ch podejrzanych osob ni- 
ów. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż są 

to technicy komunistyczni. / 
— Zwinięcie obozów harcerskich Jak już 

w swoim czasie podawaliśmy, na pogranicze pol- 
sko-litewskie z całego terenu Polski przybyły więk-   

  

sze grupy harcerzy, którzy przy czynnym popar- 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—21/a; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—2!/, 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczi:y 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. =": poniniami i 

mm    
w przemysiach i 
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jest bezwzględnie najlep= 
szą i najwydatniejszą 
tarbą do bielizny, wapna 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wysta- 
wach w Brukseli, Med- „i 
jolanie i Paryżu złotymi © 

medałami. 4 
Biuro Fabryki Ch. Perl- 
muttera, Lwów, Słone- 

czna 26. 
Wszędzie do nabycia. 

Pianina | 
do wynajęcia. Reperzcje | 
strojenie. Ui. Mickiewicza 

Perimuttera Ultramaryna | 

! 

24—9. Estko. 2203 

Ś i = szukuje "sławy Akumulatory 
do radja 

do samochodów 

Medal zloty    
    

   

rzemiosłach metalowym, 
przyjmowane będą do 12 września b. r. 

Kancelarja dla zapisów i informacyj otwaria codziennie od godz. 18 do 20-sj! 

wyjątkowe wyzwintne, bardzo efektowne, długotrwałe 

bardzo solidne, bez szzody na wstrzasy długiej 
żywotności, stałej pojemności 

do telegrafów, telefonów, do siły, światła i t. d. 
z najlepszych materiałów, pierwszorzędne, długotrwałe WYRABIA 

Polskie Tow. AKUMULATOROWE 5. A. 
Biała k. Bielska. 

na Wystąwie Radjowej w Krakowie — 1927 

    

w WILNIE KOPANICA 5 (b. browar Lipskiego). 
Zapisy do Szkoły, przeznaczonej do dokształcania terminatorów i uczniów, "SĘ 

elektrotechnicznym i budowlanym; 

    

   

fotografowanie, prześwietlanie. 

Oferty z cenami 

  

  

rnej 

e.  Diatermia. 
lektryczne wanny. Laboratorium analityczne, 

duraniny (klukwa) 
kupuję każdą ilość. 

oraz ilo- 
ścią do firmy O. Brandt 

ciu 6-ej Brygady K. O. P-u założyli w całym sze- 
regu punktów pogranicznych obozy harcerskie, 
uruchomiając jednocześnie szkoły instruktorskie 
dla harcerzy. ., 

W dniu onegdajszym na skutek ukończenia 
okresu wakacyj letnich obozy te zostały zwinięte 
i harcerze odjechali do miejsc stałego zamieszka- 

nia. й 
„„— Tragiczne skutki braku dozoru nad 

dziećmi. Onegdaj na pograniczu polsko-sowiec- 
kiem na odcinku granicznym Iwieńce we wsi Dąb- 
kowicze w czasie nieobecności rodziców, рого- 
stawione bez opieki dzieci spowodowały pożar. 
Zanim pośpieszono z pomocą ogień ob'ął całą 
zagrodę. W płomieniach spłonęło troje dzieci. 

— Wykrycie jaczejki komunistycznej. Przed 
kilku dniami na pograniczu polsko-sowieckiem 
w rejonie W. Chutor we wsi Zanikowicze władze 
bezpieczeństwa wykryły jaczejkę komunistyczną. 
Aresztowano 11 osób. Przeprowadzona rewizja 
ujawniła szereg korrpromitujących dokumentów 

życie białoruskie, 
Katedra białorusoznawstwa na 
Wydziale Teologji Prawosławnej 

Uniwersytetu Warszawskiego. 
Senat Uniwersytetu Warszawskiego 

postazowił z następującym rokiem akade- 
mickim wprowadzić lektorst języka bizło- 
ruskiego ma Wydziale Teologji Prawosław- 
nej, gdzie większa część studzntów jest na- 
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rodowości białoruskiej przeważnie maturzy- 
ści prawosławnego seminarjum duchowne- 
go w Wilnie. 

Dla wykładania jezyka białoruskiego 
jest zatwierdzona kandydatura dr. Jana 
Stankiewicza posła na Sejm. Katedra Bia- 

| łorusoznawstwa na Uniwersytecie Warszaw- 
skim jest b. potrzebną i większa bowiem 
część studentów po ukończeniu teclogji 
poświęca się pracy kapłaństwa wśród pra- 
wosławnych Białorusinów. 

% Państw Balyokieh, 
Porozumienie między premjerem 

a blokiem narodowym. 
RYGA, 8.1X. (Pat) Poseł łotewski w 

Moskwie Ozol, w dniu dzisiejszym  wyjeż- 
dża z Rygi do Moskwy. W związku z in- 
formacią „Siewodnia”, że Ozol będzie mu- 
siał zgłosić swą dymisje, poseł oświadczył, 
że nic mu w t:j sprawie nie wiadomo, 
Leader bloku narodowego Berg ze swej 
strony stwierdził, że żadnych materjałów o 
Ozolu publikować nie będzie. Wynikał. by 
więc, że między premjerem Juraszewskim 
a blokiem narodowym deszło do poro- 

  

  

  

zumienia. 
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| a Firma egz. od r. 1908, WILNO, Wileńska 21, tel. 655. = 

| © Zawsze na składzie: DETEK1 ORKI i ODBIORNIKI LAMPOWE po ce- e 

i S. nach fabr. SŁUCHAWKI różnych fabryk krajowych i zagranicznych po T 
| 2 cenie od zł. 12.50. о | 

> е 

ž Sprzęt radjowy i elektryczny > 
2 po cenach konkurencyjnych. a 

Wszystko na raty i za gotówkę. 

Głośniki 

    

Telefon Nr. 846. 

Kwarcowa lampa. Solux. 
2841 

  

Į ing ulokuj Sumy pieniężne „64 Gidas 
i mocne zabezpieczenie. 

Wileńskie Biuro 

       

  

zaiętych”== 

  

     xe wszelz. wygodami    
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Student (i U55%c 
względnie notarjusza. Wymogi 
skromne. Zgłoszenia sub, H. C. 
do Adm. „Kurį, Wil.“, 

PRZTIMĘ 
uczniów do praktyki. 

Krawiec męski i damski 
Alojzy Pitek Tatarska 15. 

  

do wyn. ewent. 
z utrzym. 

    

  

pracy u adwokata, 
Od r. 1843 istnieje 

2952-3 
  

UL. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne, 

fy, łóżka i t. d. 

2948-1 

pokój 
Niedrogo.   

Stripp w.-m. Gdańsk, Hei- | Komisowo - Handlowe 
lige Geistgasse 93. 2950 | Mickiewicza 21. tel. 152, į 

2811 0 MIESZKANIE 6 pokojowe 

szukiwane na Łukiszkach, 
ul. Mickiewicza i ulicach 
przyległych. Oferty: Mickie- 

vicza 44 m. 2. Taub. 
2961-0 

Wilenkin 

MEBLE 
i gabine- 

towe, kredensy, ztoły, sza- 

Wykwintne - Mocne 

na dogodnych warun- 
kach | na raty. 1564 

po- 

agrest, porzeczki, 

| Mowy, wielki dobry wybór 

  

Otr 

    

„PH41-LPAS“ 

Wilno, ul. Wilefska 28. (DUDUD0>0>100>05>116 200 
Artystyczne Atelier Damskich Ubiorów 

przy T-wie „PONOC PRACY" 
pod kierownictwem pierwszorzędnej 
artystki i krojczyni znanych firm 

Co tydzień otrzymuje się modele i rysunki 
znakomitych paryskich artystów mód. Obsta- 
lunki przyjmuje się na palta, kostjumy i suknie 
wizytowe i balowe. Gwarancja za minimalny 

Urzędniczkom i nauczycielkom rabat i na raty. ' 

Przyjęcie obstalupkėw od 11 ej do 3-ej. 

  

s Wilno, Zawalna 6,m. 2 
SPELEO RR ОООРТИ 
ia i a ii i i i i a i i 

B Istnieje od roku 1898-g0 5 

SKLEP SUKNA i JEDWABIOW 

1898 r. | CALLEL NOZ 
WILNÓ, ul. Niemiecka 19, tel. 8-90. 

na sezon: jesienny i zimowy 
ostatnie nowości 

materjałów damskich i męskich 
w wielkim wyborze 

oraz towary meblowe, dywany | gardyny, o 
Ceny poza konkurencją. 

Baczność! Firma nie posiada w Wilnie żadnych filij. 

     

   
   
   

     
    

Prosimy o przekonanie się. 

  

Wilno, Subocz 19. © 
tel. 198. р 

Paryskich. 

użytek materjałów. 

Wilno, Subocz 19 Tel. 198. 2945-1 

I0GPNGEWGDNWGZWGZHO 

  

ZPO CAROWI NARA OE RENI 

DRZEWKA 
i KRZEWY owocowe, 

jabłonie, gruszy, śliwy, czereśnie, wiśnie, 

2885 

maliny oraz ozdobne 
Zasklimatyżosane, wyhodowace na wiejszu w szkółkach. 

polecają na sezon wiese ny Szkółki Mazalewskie 
przy Kolonji Wiłeńsk'ej 

Ceny 
przystępne. 

1928 r. 
    

zymano 

A
k
i
a
i
 a 

na Targach Wschodnich — 1926 

Medale złote, dyplomų * Gži, žando M 
Przedstawicielstwo 
skład fabryczny, warsztaty reperacyjne, fachowe ładowanie skumulatorow 

Michał Girda 
elektrotechnik, b. technik i rewizor akumulatorów P.T. A. 

Wilno, Szopena 8. 
Informtacje, porady fachowe, kosztorysy bezpłatnie! 

  

5 Mskowa 9—1 2941-3 

Inteligentny 
pracowity chłopak w wieku 

5 lat 17, poszukuje posady. 
Posiada znajomość: buchal- 
terji, korespondencji i ary- 

2 tmetyki handlowej oraz pi- 
sze nz maszynie. Łaskawe 

» oferty z podaniem wyna- 
h grodzenia proszę nadsyłać 
) do adm.„Kur.Wil.*pod St.M. 

2903 4 
m. L 

Popierajcie 

Ligę Morską i Rzeczną 
2526—0 

Chcesz otrzymać posadę? 
Musisz ukończyć kursa facho- 
we korespondencyjne prof. Se- 
kułowicza. Warszawa, Zórawia 
42. Kursa wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, korespondencji han. 
dlowej, stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni (or- 
tografji). Po ukończeniu świa- 
dectwo. Żądajcie RE 

  

lub - Ucznia nić zj: 
mę na mieszkanie z utrzy- 

maniem. Lwowska 12-4 
29211 

  

| | 

> = S R ZR ao a o o ao o S ooo o Ol oe a 

Nie biorąc udziału w Wystawie — Targach 
prosimy obejrzeć 

wykwintne wyroby Syndykatu Koszykarskiego w Krakowie: 
meble trzcinowe, rogożynowe, wiklinowe, 

wyroby z rafji i inne przedmioty 

M. W. Bicz jA. Jankowski Iki 

>
 

WILNO, WILENSKA 23 tel. 4 — 32, 832-0 
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KRONIKA. 
— 

Dziś Narodzenia N. M. P. 
Niedziela Jutro: Sergiusza P. W. 

Wschód słóńcz—g. 4 m. 37 
Zachód „  £.17 m.S8 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 8. IX. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 771. Temperatura średnia 
+160C. Opad w mil metrach—. Wiatr przeważają- 
PORZE Pogodnie. Maksimum na dobę + 

„SĘ "Tendencja 
М ia. 

września, 
— 

barometryczna: wzrost Įcišnie- 

OSOBISTE. — 

„| — Przyjazd wice-min'stra Spr. Wojsk. do 
Wilaa. Wczoraj pociągiem pośpiesznym © godz. 
8-ej m. rsno przybył do Wilna pierwszy wice-mi- 
nister wojny gen. Konarzewski. 

URZĘDOWA. 

— Plenum Sejmiku Święciańskiego u p. 

wojewody. W dniu 8 b.. m. w Wielkiej Sali Urzę- 
du Wojewódzkiego wojewoda wileński p. Włady- 

sław Raczkiewicz w towarzystwie naczelników 

Wydziałów: Administracyjnego, Bezpieczeństwa 
Publ. i Samorządowego przyjął plenum Sejmiku 
Święciańskiego, które przyjechało w celu zwiedze- 
nia Wystawy Regjonalnej i Rolniczej. 

Będący na czele delegacji starosta świę- 

ciański p. Mydlarz złożył na ręce p. wojewody 
na mocy uchwały Sejmiku wyrazy hołdu i czci 
dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego w imieniu ludności po- 
wiatu święciańskiego. 

Pan wojewoda w odpowiedzi podziękował 
za złożone wyrazy uczuć a następnie w dłuższem 

przemówieniu podkreślił znakomite wyniki we 

Wszystkich dziedzinach pracy państwowej i samo- 

rządowej ujawniające się w ciągu ostatnich dwu 

lat po objęciu rządu przez Marszałka Piłsudskie- 

go. Zdobycze tej pracy dały się również dodatnio 
zaobserwować w powiecie święciańskim, co zna- 
lazło swój wyraz w udziale powiatu święciańskie- 
go w Wystawie Rolniczo-Przemysłowej. Pozatem 
omówił p. wojewoda z przybyłymi szereg aktual- 
nych spraw gospodarczych powiatu święciańskiego, 

— Przyjęcie u p. wojewody. W dniu wczo- 
rajszym 8 bm. pan wojewoda Raczkiewicz przyjął 
prezesaT-wa Opieki nad Grobami Powstańców ó3 F. 
p. Worakowskiego, który w imieniu T-wa zapro- 

t p. wojewodę na uroczystość odsłonięcia tabli- 
j pamiątkowej poświęconej pamięci bohaterów 

1863 — 64 r., która odbędzie się w dn. 10 b. m. 
0 godz. 9 rano przy ul. Ofiarnej. 

W tymże dniu odbył p. wojewoda konferen- 
cję w sprawach Komitetu Pomocy Młodzieży A- 
kademickiej, z radcą Minister. W. R. i O. P. 
p. Stanisławem Kulesińskim delegatem Minister- 

. stwa do Rady Naczelnej Komitetu Pomocy. 

BIEJNKA: 
— Przeniesienie Stacji Opieki nad M.i Dz. 

IV Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem została 
W dniu 6 b. m. przeniesiona ze szpitala S-go Ja- 
kóba do własnego mieszkania przy ul. Pióromont 
11. Przyjęcie dzieci codziennie od 2—3; matek od 
2 i pół do 3 i pół w poniedziałki, środy i piątki. 

— Frekwencja w kinematografie miejskim. 
Kasa Kinematografu eo w miesiącu u- 
biegłym sprzedała ogółem 39.705 biletów na sumę 
22.834 zł. Niezależnie od powyższego Magistrat 
m. Wilna udzielił w miesiącu ubiegłym 2.175 bez- 
płataych biletów. 

— Działalność Miejskiego Pogotowia Ratun- 
kowego. W m-cu ubiegłym miejskie pogotowie 
ratunkowe udzieliło pomocy w 600 wypadkach. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. We czwar- 
tek 13 b, m. o godz. 8.ej wiecz. odbędzie się po- 
siedzenie Rady Miejskiej. Na porządku dziennym 

spraw. 
— Niewczesny przewodnik. W kościel: Św. 

Jana naprasza się za swemi usługami jakiś „prze- 
wodnik”, który za bzdurstwa różne, przez siebie 
Opowiadane (fatalnym językiem polskim) stawia 
(m wygorowane žąiania materjalne. Licząc na 
gnarancję zwiedzających powtarza często rzeczy 
niezgodne z prawdą, a na grzeczne uwagi — 
Sprostowania, odpowiada gburowato, powołując 
Się na autorytet Tow. Krajoznawczego. Podajemy 
to do wiadomości Tow. Kraj., które nie wie z 
pewnością jakie to indywidua pod jego firmę się 

‚ podszywają, przywłaszczając sobie jeszcze i ta- 
kie kompetencje (nie leżące zresztą w ramach 

iałalności T-wa) jak legitymowanie zwiedzają- 
cych w murach uniwersyteckich. 

— Poświęceaie sztandaru Związku Mtio- 
dzieży Wiejskiej Z. Wsłeńskiej. W* dniu wczoraj- 
szym Związek Młodzieży Wiejskiej Z. Wiieńskiej 
spał uroczyście dzień poświęcenia swego Sztan- 
aru, 

Po zbiórce, która się odbyła w lokalu 
Wiązku przy ulicy Jagiellońskiej. o godzinie 

9-ej odprawione zostało nabożeństwo w koś- 
ciele św. Jakóba, poczem poświęcenie, pię- 
knie haftowanego sztandaru dokonał J. E. ksiąd + 
biskup Bandurski. O godz, 10 członkowie Związku 
udali się w pochodzie na Wystawę Rolaiczo-Prze - 
mysłową, gdzie pod fachowem kierowaictwem 

    

      

  

› 

› 
90
   

| ul. Połockiej 21. 

    

zwiedzono pawilony Wystawy i Targów. O godz: 
12.30 odbyła się uroczysta akademja rolnicza w 
sali Śniadeckich U. S. B. Uroczystości zakończo- 
no zawodami sportowemi na boisku 6 p. p, leg. 
i ponownem wieczorowem zwiedzeniem Wystawy 
Wileńskiej. 

Członkom Związku życzymy pod nowym 
sztandarem wytrwałej i wydatnej pracy dla do- 
bra społeczeństwa i chwały Rzeczypospolitej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Terminy przyjazdu do uzdrowiska aka- 
demickiego w Nowiczach. Zarząd Stowarzysze- 
nia Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Akadem. U. 5. В. 
niniejszem podaje od wiadomości, iż do dnia 1.1X 
rb. konie dla przyjeżdżających kuracjuszy do No- 
wicz wysyłane są do st. Pohulanka 3 razy tygo- 
dniowo: we wtorki, czwartki i soboty na pociąg Od- 
chodzący z Wilna o godz. 15 min. 30. 

RÓŻNE. 

— Uczczenie bohaterskich dowódców puł- 

ków grodzieńskich, poległych w bojach o Wilno. 

dzieńskich, jeden z tych pułków, które pamiętne- 

go października 1920 roku pod wodzą generała 

Żeligov skiego zwróciły Polsce Wilno, uczci przez 

złożenie wieńca pamięć swego dowódcy, bohater- 

skiego pułkownika Seweryna Rymaszewskiego po- 

ległego w bojach o Wilno 19/XI 20 r. 

Równocześnie Strzelcy Grodzieńscy złożą 

wieniec na grobie rotmistrza Szalkiewicza dowód- 

cy ułanów grodzieńskich, poległego również w 

boju o Wilno 13.X 20 r. 

Uroczystość odbędzie się na Rosie przy bra- 
mie głównej w niedzielę 9 września r. b. o godz. 
4 i pół popoł. 

i wileiskin kroki. 
— Nagły zgon. W dniu 7 b. m. o godz. 

17-ej zmarł nagle Wiktor Szot, lat 43, zam. przy 
Przyczyny śmierci narazie nie 

ustalono. Trupa zabezpieczono. 2 
— Tajemnica trupa kobiety. W daiu 7 b.m. 

o godz. 9-ej około drogi wiodącej do wsl Fabja- 
niszki w pobliżu Bołtupia ma skraju lasu znale- 
ziono trupa kobiety. Wstępne dochodzenie usta- 

liło, iż jest to Stanisława Mackiewiczowa, zam. 
przy ul. Rossa 15. Zachodzi przypuszczenie samo- 
otrucia się jakimś płynem źrącym. Trupa przewie- 
ziono do kostnicy szpitala św. Jakóba. 

Teatr i muzyka. 
TEATR REDUTA (na Pohulance) 

‚  — Dzis—komedja St. Żeromskiego „Uciekła 
mi przepióreczka” z Juljuszem Osterwą w posta- 
ci Przełęckiego. 

Sztuką tą, zamyka Reduta retrospektywny 
przegląd ostatniosezonowego repertuaru — udając 
się w jesienny objazd Kresów Rzeczypospolitej. 

Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. na to 
ostątnie przedstawienie, wcześniej do nabycia w 
kasie wejściowej Targów Północnych—a wieczo- 
rem od godz. 18.30 w kasię teatru. 

Początek punktualcie o godz. 20-ej. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 

— Ostatni występ Jadwigi Smosarskiej. 
Dziś urocza artystka Jadwiga Smosarska wystąpi 
po raz ostatni w Wilnie w komedji Verneuiila 
„Orzęł czy reszka”. Pozostałe bilety w kasie 
Teatru Polskiego w godzinach zwykłych. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o godz. 
5-ej p.p. grana bedzie dla najszerszych warstw 
publiczności kapitalaa, tryskająca humorem kro- 
tochwila Hennequina „Chrześniak wojenny”, Ce- 
ny miejsc od 20 gr. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
NIEDZIELA dn. 9 września 1928 r, 

11.00—13,00: Transmisja naboż:ństwa ji ka- 
zania z Katedry w Częstochowie. 13.00: Trans- 
misja z Warszawy: sygaał czasu, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie, oraz komunikat meteoro- 
logiczny. 13.15 — 16.00: Przerwa. 16.00 — 18.00, 
Transmisja ,z Jasnej Góry (D. C. Uroczystości 
Kongresu Eucharystycznego), a) Kazanie p. t. 
„Chrystu:-Robotaik* wygł. ). E, ks. Biskup Ku- 
bina, b) Przemówienie J. E. Kardynała Kakow- 

stolskiego Monsignore Marmaggi, d) Zakończe- 
nie Kongresu „Te D:um* i „Boże coś Polskę". 
18.00—138,30: Przerwa. 18.30 — 18.45: Odczytanie 
programu dziennego i chwilka litewska. 18,50— 
19.15: „Rozwój demokracji w Stanach A.P." 
Odczyt I p. t. „Powstanie narodu amerykańskie- 
go” (Dział Historja) wygł. dr. Władysław Wayda. 
19.20—19.45: „Zdobycie bieguna półaocnego* Od- 
czyt | z cyklu „Wynalazki i odkrycia” wygł. dyr. 
L.O.P.P. Stanisław Romer. 19.45: Komunikaty. 
20.00—22.00: Transmisja koncertów chórów wi- 
leńskich z terenu Targów Półaccnych. Program: 
Część I a) Jansen: „Najpierwsza pieśń* b) Me- 
lodja ludowa; „Oj, w polu jezioro” wykona chór 
mieszady „Lutnia“ pod dyr. Jaaa Leśniewskiego.   
  

: В : Polecamy do sezonu w wielkim wyborze B 

Młocarnie, Maneże, 

Wialnie, Sieczkarnie, 

Pługi, Brony sreynwe 
i części zapasowe do nich 

najstarszej fabryki 

T-wa Akc. 

Bawiący w okolicach Wilna 81 p. Strzelców Gro- ; 

skiego, c) Przemówienie J. E. Nuncjusza Apo- | 

RZE PZRETOWE 
zza per. 

Przy cierpieniach serca i zwapnie- 
nia naczyń, skłonności do udaru i ataków apo- 
lektycznych, naturalna woda gorzka „Franciszka- 

Józefa” zapewnia łagodne wypróżnienie bez nad- 
wyrężania się. Naukowe spostrzeżenia kliniczne 
przy chorobach naczyń krwionośnych dowiodły, 
że osobom w starszym wieku woda gorzka 
Franciszka- Józefa oddaje nieocenione usługi. 
  

c) Clark: „Wędrowni śpiewacy”. d) Melodja lu- 
dowa: „Ostatni mazur* wyk. chór męski pod dyr. 
Wacława Mołodeckiego. 1) Gawlas: „Śmierć puł- 
kownika”. f) Gawlas: „Paweł i Gaweł" wykona 
chór mieszany „Echo“ pod dyr. prof. Władysła- 
wa Kalinowskiego. Część II: a) Wallek-Walew- 
ski: „Serenada*. b) melodja ludowa wyk. chór 
męski jdrukarzy pod dyr. Wacława Mołodeckiego. 
c) Prosnak: „Wesele sieradzkie*. d) Dwie me- 
locja ludowe wyk. chór mieszany „Echo“ pod 
dyr. prof. Wacława Kalinowskiego. ©) Prosnat: 
„Na cześć wiosny* wyk. chór mieszany „Lutnia” 
pod dyr. Jana Leśniewskiego. f) Klauer: „Pożeg- 
nacie lasu“. g) Kazuro: „Krakowiak“. h) Melodja 
ludowa „A. Witaj/Ze“ wyk. ch6r mieszany „Lutnia“ 
i chór męski Drukarzy. 22.00—23,30: Transmisja 
z Warszawy. Sygnał czasu, komunikaty: P. A T., 
policyłoy, sportowy i inne, Oraz muzyka ta- 

zna, 

PONIEDZIAŁEK, dn. 10 września 1928 r. 

„10.00. Transmisja z Warszawy: sygnał czasu, 
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, oraz ko- 
munikat meteorologiczny, 17.00—17.20: Odczyta- 
nie programu dziennego i chwilka litewska. 17.25— 
17.50. Transmisja odczytu z Warszawy: „Uniwer- 
sytet ludowy w Polsce* wygłosi dr. E. Nowocki. 
18.00—19.00: Transmisja z Warszawy: Muzyka ta- 
neczna. 19.05 — 19.30: Audycja niespodzianka. 
19.30—19.55: Kronika dziecięca wygł. Wróżka — 
Dzieciolubka. 19.55—20.05: Komunikaty. 20.05— 

20.15: Transmisja z Warszawy: Chwilka lotnicza. 
20.15—22.00: Trausmisja z Warszawy: Koncert 
wieczorny. Wykonawcy. Orkiestra pod dyr. Alek- 

sandra Junowicza, Janina Strzelecka (sopran) i 

prof. Ludwik Urstein (akomp.) w programie muzy- 

ka lekka. 22.00—22.30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., policyjny, 

sportowy i inne. 

SPORT. 
Wyniki walk w Cyr«u. 

Wczoraj w 22 dniu turnieju walczyły trzy 
pary. W pierwszem spotkaniu Helczer pokonał 
zwinnego Reibera w 17 min. paradą z odwrotne- 
go pasa. W drugiej parze Garkawienko—Ducman 
wynik remisowy. W ostatniej parze zaszedł 
przykry wypadek, oto i tak już nerwowy i bru- 
talny wyciem asso rozdrażniony gwizdaniem 
publiczności po swej porażce z Schulcem, rzucił 
się na tego ostatniego z krzesłem, i uciekającego 

Schulca dogonił w jednej z Ióż. ae się 

formalna bójka, którą przerwała policja, opisując 

zajście w protokóle. Dziś dalszy ciąg walk, mię- 

dzy innymi walka francuska Rasso contra Szczer- 
biński. 
nn i PEEP AK IST I TTT D. 

1 pobytu ministrów w Wilnie. 
W dniu 7-go b. m. organizacje rol- 

niczo-gospodarcze podejmowały obiadem 
bawiących w Wilnie pp. ministrów Nieza- 
bytowskiego, Meysztowicza, Jurkiewicza i 
Staniewicza w letniej siedzibie Klubu Szla- 
checkiego. 

Przemówienie powitalne wygłosił pre- 
zes Towarzystwa Rolnicz. p. Wagner, dzię- 
kując pp. ministrom za zainteresowanie się 

gospodarki rolnej w ostatnich latach, kie- 
dy władzę objął Rząd, rozumiejący potrze- 
by gospodarcze rolników i umożliwił ra- 
cjonalne postępy w tej pracy. Mówca wy- 
raził nadzieję,że w niedługim czasie organi- 
zacje rolnicze połączą się w jedną repre- 
zentującą województwo wileńskie i wniósł 
toast na cześć pp. ministrów. 

Pan minister Rolnictwa w odpowie- 
dzi scharakteryzował etapy, jakie przecho- 
dził program gospodarczy Rządu a w związ- 
ku z tem i poszczególne fazy rozwoju rol- 
nictwa i podkreślił zdobycze Rządu Mar- 
szałka Piłsudskiego wyrażając w końcu 
przemówienia, że pomimo szeregu prze- 
szkód pokonywanych przez Rząd obecny 
wszechstronny rozwój siły państwowej bę: 
dzie trwał w dalszym ciągu. 

Pan minister Reform Rolnych toasto- 
wał na cześć wojewody wileńskiego i g2- 
nerała Żeligowskiego. 

P. minister Meysztowicz podniósł w 
przemówieniu siłę wykazywaną przez Zie- 

je ujęcie w gospodarczym i politycznym 
rozwoju Państwa. Gen. Żeligowski podzie- 
lił się z obecnymi wspomnieniami ze swych 
poczynań w 1920 roku. Na zakończenie 
dyrektor Banku Rolnego p. Borowski to- 
astował za pomyślność rolnictwa w ręce   

„OSTRÓWEK* 
Składy dla Wileńszczyzny ulica Zawalna 51, telefon 391. 
Za maszyny nasze wydajemy pełną gwarancję. Dla kupców, Spółdzielni Kółek rolniczych 

SPECJALNE USTĘPSTWO. 
Maszyny nasze wystawione na WYSTAWIE i TARGACH PÓŁNOCNYCH w WiLNIE. 

` 

prezesa Gieczewicza. 

   

   

    

   

    

    
   

wydawnicze 

DRUKARSKIE 

rolnictwem Ziemi Wileńskiej i postępami dę. 

L: E-N-S KI 
a: 

premjerowi Woldemarasowi, by natychmiast 

nister Zaleski się zgodził. 

wiekania rokowań. 

GENEWA, 8.!X (Pat.) Delegat 
ne przyjął kanclerza niemieckiego 

Jak donoszą z Litwy, wczoraj 

śmierci. 

zultatu. 

pa kowieńskiego. 

Podsekretarz słamm M. $. 2. wźWilnie 3' 
W dniu 8-go b. m. przybyłgdo Wilaa 

podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych dr. Alfred Wysocki z małżon- 
ką, powitany na dworcu przez p. wojewo- 

W godzinach poludaiowych pp. Wy- 
soccy byli na nabožeūstwle w Oštcej-Bra- 
mie, poczem zwiedzili Wystawę Regjonalaą 
i Hodowlaną w towarzystwie prof. Rusz- 
czyca i p. Cz. Jankowskiego. 

Dyrektor Dzparlamzala Sztuki w Wilnie. 
W dniu 8-go b. m. przybył do Wilaa 

dyrektor Dapart. Sztuki p. Jastrzębo wski. 
Po złożeniu wizyty p. wojswodzie Raczkie- 
wiczowi p. dyrektor przyjmował w Oidzia- 
le Sztuki Urzędu Wojewódzkiega w spra- 
wach artystycznych, między innemi odbył 
rozmowy z dziekanem Wydz. Sztuk Pięk- 
nych U. S. B. prof. Kłosem, dyr. Koassrw. 
Muzycznego p. Wyleżyńskim, delegacją Re- 
duty, dyrektorem Bibljoteki Uniwersyteckiej 
p. Rydlem oraz przedstawicielami Związku 
Literatów i Tow. Filnarmonicznego zapo- 
znając się z potrzebami tych instytucyj.     mię Wileńszą w przeszłości, która znajdu- ; 

| Północnych, 

  

TRWALA ONDULACIJA * 

ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM KĄZJMIERZA MURALA 
który po ponownym pobycie zagranicą (Berlin, Amsterdam i inne europ. miasta) zaopatrzył swój 

zakład w najnowsze i niezawodne Środki dla pielęgnacji włosów i dla dokonywania wszelkich 

zabiegów i prac fryzjerskich według ostatniej metody. 

DRUKARNIA „PAX“ 
. Św. ACEGO 5, WILNO 
2 or Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

SZYBKO i DOKŁADNIE. 

Twiązek Młodzieży Wiejskiej na Targach 

3 W związku ze zjazdem Młodzieży Wiejskiej 
Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej, wczoraj w go- 

* dzinach rannych ulicami Wilna przeciągnął olbrzy- 
į mi pochód młodzieży przybyłe na zjazd z posła- 
; mi (B. B. W. z Rz,) Kamińskim i Taurogińskim 

polsko litewskiej. Woldemaras, motywując koniecznosć wyjazdu, 
odpowiedzi, twierdząc, że zostawia w Gaewie p. Sidzikayskasa dla prowadzenia ro- 
kowań w tej sprawie. Minister Zaleski replikował, że przyjmuje zgóry każdą datę, jaką 
Woldemaras zaproponuje. Wobec tego Woldemaras, nie mogąc się uchylić od odpo- 
wiedzi, zaproponował datę 3 listopada i jako miejsce rokowań Królewiec. 

  | na czele. 
i Pochód skierował się na Targi Północne. 

5 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Spotkanie między min. Zaleskim i Woldema- 
rasem. 

GENEWA, 8.IX. (Pat). Natychmiast po posiedzeniu Rady Ligi, odbyło się 
spotkanie między ministrem Zaleskim i Woldemarasem. Minister Zaleski zaproponował 

wyznaczył termin konferencji plenarnej: 
starał się uchylić od 

Na to mi- 

W kuluarach Ligi wysunięcie przez Woldemarasa terminu 3 listopada, t. j. do» 
piero za dwa miesiące, komentowane jest jako wyraźny dowód chęci dalszego prze- 

Rozmowa Miillera z Cushendunem. 
GENEWA, 8. 9. Pat. Kanclerz Rzeszy niemieckiej Miiller miał w piątek w połud” 

nie półgodzinną rozmowę z lordem Cushendunem. Przedmiotem rozmowy byla spra- 
wa przedterminowej ewakuacji Nadrenji. Lird Cushendune jak gdyby dał do zrozu- 

mienia, że byłoby pożądane wypracowanie przez rząd Rzeszy specjalnego memorandum 
w rzeczonej sprawie, a tymczasem byłyby w dalszym ciągu prowadzone konwersacje 
na ten temat pomiędzy zainteresowanemi mocarstwami okupacyjnemi. Kanclerz Rre- 
szy jeszcze dziś ma rozmawiać z ministrem belgijskim Hymansem. 

Dalsze zabiegi Millera. 
Wielkiej Brytanji lord Cushendu- 
Miilera. 

  

Zamach bombowy na litewsk. min. spr. wojsk. 
o godz. 5-tej rano w Iwiu na prze- 

jeżdżającego autem ministra spraw wojskowych gen. Daukantasai sze- 
fa generalnego sztabu litewskiego pułk. Plechawicziusa niewykryci 
sprawcy rzucili dużego kalibru bombę. Bomba na szczęście nie eksplo- 
dowała i dzięki jedynie temu przejeżdżający uniknęli niechybnej 

Zarządzony za zamąchowcami pościg nie dał pozytywnego re- 

Zamach kowieńskiaj csrkwi prawosławnej na 
Wileńszczyznę. 

KOWNO, 8. 9. (ATE.) W ostatnim aumerze wychodzącego w kownie „Głosu 

Partji Narodowej” ukazało się oficjalne pismo zastępcy patrjarchy moskiewskiego Ser- 
giusza, które potwierdza nominację prawosławnego biskupa kowieńskiego na arcybis- 

kupa litewskiego i wileńskiego. Akt nominacji został podpisany jeszcze przez  patrjar- 

chę Tichona. Już w czerwcu 1921 roku wyłoniła się kwestja, na jakie terytorjum та 

się rozciągać władza nowego arcybiskupa. Pismo patrjarchy moskiewskiego dowodzi, 

że przez litewską eparchię należy rozumieć terytorjum dawnych gubernji kowieńskiej i 
wileńskiej; wobec tego cała Wileńszczyzna powinna być oddana jurysdykcji arcybisku- 

    DG oe 

oszukuje się j$ Ma. pomieszczenie ОО Ма В 
w cego się z5—6 pokojów w śródmieściu. — & 
(j Oferty uprasza się składać do Intendanta j$ 
ы Izby Skarbowej. 2980 В 

©хаехаеа аее ©200) @20 

Nagrody dla wystawców. 
W wyniku zarządzonego konkursu u- 

chwalono przyznać dla poszczególnych wy- 

stawców następujące nagrody: 1) dyplo- 
m ów uznania 12, wielkich medali złotych 
36, medali złotych 26, w. medali srebrnych 

24, medali srebrnych 17, medali bronzow. 
16 i listów pochwalnych 20. W liczbie wy- 

różnionyeh firm jest 147 krajowych i 17 

zagranicznych. 

Należy przytem nadmienić, że w tej 
liczbie niema wyników konkursu z Wysta- 

wy Rolniczo-Przemysłowej i Wystawy Ho- 
dowlanej. 

Kradzież maszyny do pisania na Targach. 
W dniu wczorajszym z gabinetu kie-- 

rownika działu propagandy Targów i Wy- 
stawy Rol. Przem. red. Bolesława Wit- 
Święcickiego skradziono maszynę do pisa- 
nia firmy „Royal Portable" „P. Nr. 68,190 
świeżo kupioną przez p. red. Święcickiego 
w firmie inż. Kiersnowski i Krużołek. 

Doraźae dochodzenie przeprowadzo- 
ne w biurze nie dało pozytywnego wyniku. 

    

Wille 

cheta“ 
9-05. 

i INTROLIGATORSKIE 

  

cznym aparatem „Gallia fistosowana jest tylko 
przy ul. Mickiewicza 1, w 

pod Warszawą posiadamy 
do sprzedania w wielsim 
wyborze. Dom H/K. „Za- 

Mickiewicza 1, tel. 

  

00000093030 
Popierajcie 

Ligę Morską i Rzeczną. 

0000000000 

  

   

   
   

   

  

2937 

i domy 

SKA doberman ла 2 
2972 

to sprzedania 
Dowiedzieć się 

Plac Rapalsošia 

do Z-ej. ppłd. 
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Miejski Miuer atogrzf 2 

Kaltaralna-Oświstowy Dzielny wojak z 
SALA MIEJSKA 

(Ostrobramsk» 5) 

KONTINENTS 
RYGA 

zostały nagrodzone na I-ch Targach Północnych 

ŚJ. 
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"METEO 
i Wystawie Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie 1928 r. 

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM. 
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Od dnia 8 do 12 września 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
3 wesoła przygoda Żołnierza 

й Pragi SCHWEJKA w 10-iu aktach. 
| Podług popularnej i rozgłośnej powieś:i Haseka „Największa parada świata*. 
| Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5.30, w niedziele i święta od £. 3.30. 
| Początek seansów © g. 6-ej, w niedziele i święta o g. 4-ej. Następny program: „ZEW KRWI". 

  

Ulubien. publiczności, premjowana piękność 
MADY CHRISTIANS w suoerfilmie z życia arystokracji ka pr p. + 

®° 8 "r В 5 Р i 

Tułaczka księżny Trubeckiej. 55m: ryt. 
Rzecz dzieje się w Rosji i w Paryżu. Sceny do łez Wzruszające. Ros. kabaret „Złoty Kogut". 

2990 
  

Przepych Paryża. Wystawa. Frapująca treść. Bilety honorowe nie ważne. Ost. seans o g. 10.15. CY NONOrO We nie ważne. Ost. seans o g. 10.15. 220 

Kino-Teatr Monumentalne arcydzieło! 

НЫ° „, 

Wileńska 38. 

Śpieszcie ujrzeć ostatni dzień | 
KINO Całe Wilno odświętuje dziś 

„POLOAJA” 
Mickiewicza 22. 

Kino 

„lecadiiły 
Wielka 42. 

„Przedpiekle“ dramat młodych dusz i wios- 
triumf literatury polskiej. nianych ciał dziewczęcych, de- 
prawowanych w  arystokratycznych rosyjskich zakładach wychowaw. osnu na tle 
rozgłośnei powieści GABRYELI ZAPOLSKIEJ w rolach gł czarująca ELIŻA LA PORTE 
zmysłowa DAGNY SERVAES 1 tytani ekranów WERNER KRAUSS i ANDRE NOX. Film, 
który był przedmiotem dyskusji miljonów widzów. Karta z dziejów minionej przeszłości. 
Sadystyczne wychowawczynie i rozpustni wychowawcy carskiej Rosji. Ostatni seans 10.30. 

DZIŚ najwspanialszy superfilm najnowszej produkcji sezonu 1928 r. 
2 tragedį Gehenna zdradzonego męža “75 ziovieka Moy 

Dramat erotyczny współczesny w 12 akt. ilustrujący życie i moralne męki niepotrzebnego 
człowieka W. rolach głównych: czarodziejsko-piękna, młoda żona |. MOZŽUCHINA — 
PETERSEN-MOZŻUCHIN, Hr. Esterhaze, Angello Ferarii Hans. Stuwe. 
Początek o godz. 1 w dni powszednie o godz. 3. Ostatni seans o godz. 10 m. 30. 
Ceny nie podwyższone. 2989 
  

  

KINO |SENSACJA. 5 NAJPIĘKNIEJSZY FILM SEZONU. _ 2988 

LUX“ PI ® а Ba ais — Bu 
sie 11 0 i na ŻA Z oaza mi a stawy. 

Ask sty Ronali Colman. Kolcetowa. oe ais mur 

Kino Koiejowe|Dziś! Nadzwy- Wspaniały dramat w 10 akt. 

„Ognisko“ 
I(obok dworca 

czajny program Na małej stacyjce Rozpacz niezrozumianej du- 

szy kobiecej. W rolach głównych: Carmen Cartellieri i Maly Delschaft. Ceny miejsc zwykłe 

  

  
kolejowego). Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o g. 4-ej. 2974 

i | 0 godz. 4 pp. i 8 wiecz. występy jasnowidzącej medjum m-elle RI- 
( VR Dziś 2 Wielkie przedstawienia: CARDI oraz TARASSE ERFENDI z tajemniczym kuirem. Wieczorem 

va dalszy ciąg walk. Dzis walczą. 1) Rewanż decydujący. Helczer contra Garkawienko, 2) Rasso 
Wileńska 42 contra Szczerbiński, 3) Schulz contra Ducman. Początek o g. 8.15 wiecz. Bilety w kasie cyrku. 
  

zana 
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„ 

cu przy ul. Fabrycznej 32. 

"KALOSZE i ŚNEGOWCE 

   
|. DET 
(WIE 
PAWILON GŁÓWNY stoisko 74r. 86 (na Iwo 

; cd głównego wejścia) i stejsko Nr. 14. 

Uwaga! Bogaty asorty- 
ment najnowszych 

fasonów. 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

"M. ZŁATIN, 
Wilno, Niemiecka 28 

Telefon 13—21. 

| RYZ „KRZ O OBEC 

Dówynajęciamieszkanie 2 dpoknjów 
| z nowoczesnemi wygodami na Zwierzyń- 

Т ООО ITT 

Towarzystwo Mefalurgiczne 
S-ka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRAKÓW, ul. Długa, 3. 
Telef. 370 i 3507. Adr. telegr.: „Montana“ 

DOSTARCZA ZĘ SKŁADU 

PÓŁFABRYKATY z MIEDZI 
MOSIĄDZU 1 ALUMINJUM 

a mianowicie: blachy, rury, pręty. druty etc. tudzież 
blachy cynkowe, kociołki, (czaszki) i nity miedziane. 

METALE SUROWE i ALIAŻE 
t j. cynę angielską, zlum!njvm, zntymon, miedź, 
cynk i ołów hutaiczy, mosiądz, bronz, miedź fosfo= 
rową, nikiel, stopy łożyskowe i cynę do lutowania 

: : ZAKUPUJE: 
wszeliiego rodzzju łom oraz odpadki metalowe, 
popioły i szlamy metalo daine po cenach targowych. 

Przedstawicielstwo na województwa: Wileńskie, 
Białostockie i Nowogródzkie. 
A. GOTLIEB, OE w. sou 

TZEDYCZAAD OAZD SKAD SZKŁA © SAD 

Czy zapisałeś się na członka L.O.P.P.? 

     
  

      

  

Ul. Dominikańska 17, tel. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju, egz. od r. 1840. 
REPREZENTACJA i SKŁAD FABRYCZNY 
* 

Emil J 
Wyroby OPTYCZNE i FOTOGRAFICZNE 

zostały nagrodzone na 1-ch Targach Północnych 

I Wystawie 

\ 

   

  

Wielkim złotym medalem.  ... 

/ "13 

2 | Il Batou 

Rolniczo-Przemyslowej w Wilnie 1928 r. 

Bboera. ГОО ЛО ЛО О ОО ООЬО ОООа ЕО а 

ASTA 

  GRYPY, 

  

UTI ASTA 

pne 

E TAMORPHOSA 

BUTI SA 2984   
  

Przetarg 
Wydział Opałowy Magistratu m. Wilna 

ogłasza przetarg na dostawę 1500 metrów sześciennych sosnowego drzewa 
opałowego dia potrzeb szkół, szpitali i innych instytucyj miejskich. Szczegółowe 
warunki dostawy do przejrzenia w Wydziale Opałowym Magistratu, 
kańska 2, pokój 49. 

Przetarg odbędzie się 

Nauczyciel 
gimnazjalcy (Polski, Hi- 
storja) ma godziny wolne. 
Przygotowuje do szkół oraz 
udziela pomocy w lekcjach. 
Wileńska 25 m. 6 do 10-ej 
rano i od 3 iej do 6-ej DP. 

2904-1 

  

  

Kursy języka litewskiego 
dla dorosłych. 

Praca na kursach rozpocz” 
nie stę od 17 września 
między godz. 6 —9 wiecz. 
Zapisy przyjmują się, ju 
dziela sę informacyj w lo- 
kala kursów (gimnazjum 
litewskie Filipska 12) od 
1 do 8 wie-<, codziennie. 

2996 

В'иго , 

Bakopanė + Liss SKIEGO 
ma do sprzedania pensjo- 
nat murowany o 20 poko- 

jach z komfortem, meble, 

pošciei, za cenę 220000 

złotyci. Nadto wille mniej- 

sze | rarcele — pensionazty 

do dzierżawy. 2913-2 

  

  

   
    

   

Najstarsza firma w. kraju (egz. od 

2983 

3002   
  

Redakcja i Administracja: Jagiellońska 3. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do 
mia mieszkaniowe—10 gr. 
Oddział w Grodnie — 

Wydawca: „Kurier Wilefyki', s-kn z ogr. Odp. 

oł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2--3 ppoł. od godz. 9—3 P 
a Cana ja ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od 9—8 ppoł. 
Administrator przyjmuje od 9— 

i — łane—30 gr. (za wiersz redąkcyjny), dla poszukujących pracy: 

ok > rasa Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, 

i TK RUR 5 ; Wilno 
ul. Dominikańska 17, telefon 10-58. 

REPREZENTACJA I SKŁAD FABRYCZNY 

° [НОМ НЕОБ ом 
INSTRUMENTY GEODEZYJNE 

Zostały nagrodzone na 1-ch Targach Pół- 
nocnych i Wystawie Rolniczo - Przemy” 

słowej w Wilnie — 1928 r. 

WIELKIM ZG0TYW MEDALEM ||-2 
LSA 

nd godz. 10 do 10.30 przed połud. we sioki i plgtki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

OSZEŃ: za wiersz mi 
domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁ У zaiżki, 

na stronie 

r. 1840) 

2993   
Redaktor działa ge spodarczego przyjmuje 

1 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. A 
ilimetrowy przed tekstem—25 gr. 
L cytrowė i tabelowe © 20% drożej, ogł. 

IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 0; 

Tos, Wyd, „Pogok“, Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. 

ul. Domiał- 

2998 dv. 18-go września rh. o 12ej w południe. 
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KAŻDY DZIŚ MOŻE NA- 
BYĆ WIEDZĘ I UMIEJĘ- 
TNOŚĆ. GDZIEKOLWIEK 

SIĘ ZNAJDUJE ZA PO 
MÓCĄ KURSÓW LIS- 

TOWNYCH. > 

KURSY 
HANDLOWE & 

POD KIEROWNICTWEM 
IGN. SEKUŁOWICZA 

Księgowość. — Rechunkowość kupiecka. — Korespon- 
dencja handlowa. — Nauka handlu. — Pisanie na ma- 
szynach, — Towaroznawstwo. — Prawo. — Gramatyka 
oraz pisownia polska. Kaligrafja. — Stenogreija. — 

Języki cbce. — Ang. Franc. Niem. 
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Każdy przedmiot prowadzą fac! owi prof. specjaliści. 
pa aka 

Każdy może rozpocząć, kurs w dowolnym terminie. 
—--———— 

Tysiące naszych uczniów, którzy ikoncęcji Kursy lis- $ 
towne otrzymało doskonałe posady w handlu, prze- @ 

myśie, administracji i t. d. 

М
А
М
 

Tysiące pracowników umysłowych dzięki odbyciu na- o 
szych Kurs“w podniosio znacznie swoje zarobki. 

WYCIĄĆ I POSŁAĆ JAKO DRUKI. 

N
A
S
A
 

  

  

Do Kursów Handlowych Sekułowicza 
Warszawa, Żórawia 42. 

Proszę o nadesłanie programu i warunków 
listownych Kursów Handlowych. 

Imię i nazwisko .. 

Adres:-- 
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zastępuje 

masło naturalne. 
2985 | 

Drukarnia — ul; św. lgnacego 5. Tel. 893, 

w tekście I i Il str.—30 gr., III i IV str.—25 gr. 
z zastrzeżeniem 10/0 drożej 

ОГ 0. ЪОО 
Choroby ucha, 
gardla i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Li- 
tewskiej (ul. Wileńska 28). 
Od 11—1 popoł. 2842 

m Ama 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GUMBLER 
Choroby weneryczne i skórne. 
Elektroterapia,  diatermia, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiei. 

Pravimuje 0—2 15-—7. 2971 

chor. skórne, weneryczne, 
syfilis i moczopłciowe. 

Mickiewicza 28 m. 5 
Przyjmuje od 9—1 i 4—8. 

2861 

  

  

Br. fenigsherg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE t SKQRNE. Przyjmuje 

0—12 1 4—8. 

Mickiewicza 4, 
tel. 1090; W.Z.P. 39 2069 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ * 
Choroby weneryczne, syfi- 

lis i skórne. 

Wielka 21. 
Od9—1 : 3—7. (Telef. 921 ). 

Or. KAPbAK 4 
Choroby weneryczne 

i skórne: 
Ul. Wileńska 11, tel. 640. 
Qd2—5-ej. W.Z.P 13. 2770 

Ё Akuszerki š 

Akuszerka 

Miarja Brzezina 
przyjmuje od 9ranc do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3003 2970 

Rhuszerka A. Jutan 
powróciła 28723 

i wznowiła przyjęcia chorych 
ul. Niemiecka 4, telef. 222. 
OOBE OOO ZOOOAZ 

LEKARZ - DENTYSTA 

R. KOTNIGKA 
ul. Ludwisarska 7—6. 

Przyjmuje od 12 — 1 i 4—7 w. 
W.Z.P. 3418-1V. 2999-14. 

LEKARZ-DENTYSTA 

Ch. Krasnosielski 
uł Wiela 21. 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA 
od 10—2 i 4—7 w. 2991 

ZiubionY 
dowód zastawu (Lombzrd 
Biskupia 12) Nr. 20421 u- 
nieważnia się. 2967. 

8 Informator radzieński 

Księgarnia 

Bocztowa 

„LOT“ 
w Grodnie gmach poczty 
otwarta od godziny 
8 rano de 11 wiecz. 
Znaczki pocztowe, znacz- 
ki stomplowe, . weksle, 

wyroby tytoniowe, 
artykuły pišmiennicze I 

kancelaryjne, książki, 

widoki m. Grodna, 
zabawki, kosmetyka, cze- 
kolady i t. p. 2184 

        
        

    

      
      

         

za tekstem—10 
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